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Koele uitstraling, prachtig sereen gezicht: op het oog is 
Sigrid ten Napel (24), bekend van onder meer Penoza 

en Overspel, een stabiele vrouw die hard op weg is een groot 
actrice te worden. Dat laatste is zonder meer waar – maar is ze 

ook zo koeltjes als ze lijkt? ‘Ik ben een fucking angsthaas.’ 
Interview Pieter Webeling Fotografie Roger Neve

‘Ik wil vastgehouden worden en horen dat het goedkomt’
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GEPEST
‘Al op vrij jonge leeftijd dacht ik na over dingen die te groot waren om te 
kunnen begrijpen. In het universum zijn er minstens zo veel planeten als 
zandkorrels op alle stranden van de wereld. Mijn reactie: totale paniek. Zes 
jaar was ik. Als alles zo oneindig groot is, wie ben ik dan nog? Hoe nietig 
ben ik dan wel niet? Ik vond mijn bestaan onzinnig. Om iets van betekenis 
terug te halen moet je keuzes maken, keuzes die enigszins van belang kun-
nen zijn om waarde te geven aan jouw aanwezigheid op deze planeet. Of in 
ieder geval een persoonlijkheid ontwikkelen, waardoor men weet wie jij 
bent. Zodat je uiteindelijk niet als minuscuul atoomdeeltje verdwijnt in een 
zwart gat. Zo zeg ik het nu; als meisje kon ik dat gevoel van onbehagen niet 
uitdrukken. Jammer, want dan had iemand er misschien een deken van 
relativering overheen kunnen leggen. 
Op school werd ik gepest. Ik merkte aan den lijve hoe gevoelig en kwetsbaar 
ik was. En waarom? Ik weet het niet precies, dat is het verdrietige. Ja, ik 
was expressief, droeg alles wat ik mooi vond: stoere jongensbroeken met 
dingen erop geborduurd. Ik zat op ballet, en dan ben je een tuttebel. En ik 
was slim. Het was vooral één meisje dat mij probeerde te pakken, laat ik 
haar de heks noemen. Ik was als de dood voor haar. Schelden, opwachten 
na school, de fiets zo parkeren dat ik niet van het bruggetje af kon. Dat. 
Op een dag kwam er een nieuw meisje in de klas. Laat ik haar Annemarie 
noemen. Voor mij was dat dé mogelijkheid om een nieuwe vriendin te maken, 
en dat gebeurde ook. We deelden alles. Tussen de middag was ik vaak bij 
Annemarie en haar moeder. En toen… Ik liep naar de zwembus, nog met 
natte haren, achter mij liepen de heks en Annemarie. De heks zei: “Zeg het 
dan!” Waarop Annemarie zei: “Nee, nee, zeg jij het maar.” De heks tikte 
mij op de schouders en zei: “Sigrid, Annemarie wil geen vriendinnen meer 
met je zijn.” Ik keek mijn beste vriendin aan, zij knikte. Mijn wereld stortte 
in. Ik was tien of elf, zij was mijn enige houvast.’  !

 
SIGRID IN HET KORT
Sigrid ten Napel (Lekkerkerk, 1993) is een Nederlandse 
actrice die in 2015 afstudeert aan de Toneelacademie in 
Maastricht. Ze speelt in de populaire tv-series Penoza en 
Overspel (winnaar Gouden Kalf voor televisiedrama 2012). 
Al in haar derde jaar van de Toneelacademie staat ze op 
de planken bij Toneelgroep Amsterdam, in Scènes uit 
een  huwelijk (regie Ivo van Hove). In 2014 speelt Sigrid in 
 Zomer (nominatie Gouden Kalf voor Beste Actrice en Best 
Actress Iris Prize op het Engelse filmfestival). Ook werd 
ze genomineerd voor het Gouden Kalf voor Beste Vrouwe-
lijke Bijrol in de film Prins. In 2016 is ze te zien in de film 
Riphagen; in 2017 in het stuk De Meeuw, onder regie van 
Marcus  Azzini bij Toneelgroep Oostpool. Dit najaar speelt 
Sigrid in het laatste seizoen van Penoza.

‘Wie ben ik? Wat een verschrikkelijke vraag. 
Het liefst ga ik nú naar huis. Het is een terrein dat 
ik niet graag betreed, zelfs niet met mijn 
vriendinnen. Ik blijf liever weg van de kern, 
een directe confrontatie met jezelf is helemaal 
niet leuk. Maar goed, ik zit hier nu. Ik ben bereid 
eerlijk te zijn. Let’s go.’ 
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INTERVIEW

‘Bij het jeugdtoneel zeiden ze:  
“Dat rare vinden wij juist leuk aan 

jou!” Het was een veilige haven, een 
vlucht. Ik deed niets liever’ 

Blouse en broek SCHUELLER DE WAAL
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EIGEN WERELD
‘Ik zat niet goed in mijn vel. Onzekerheid. Twijfel. 
Ik had thuis iemand nodig die mij wegtrok van mijn 
negatieve gedachten, die zei: je bent goed zoals je 
bent. Maar mijn ouders konden zich niet zo heel 
goed in mij verplaatsen. 
Ik kom uit een nuchter milieu. Mijn vader ontwierp 
en verkocht kinderkamers. Hutten met dakjes en 
deurtjes, zo’n kamer had ik ook. Mijn moeder doet 
iets met marketing en communicatie voor een chemisch 
bedrijf. Drukke banen, weinig tijd. En dan was ik 
het fantasierijke meisje met een geheim gedichten-
boekje, dat graag glow in the dark-plaksterretjes op 
het plafond wilde hebben. 
Ik maakte in de keuken eens een hut. Gordijnen 
dicht, en maar één lampje aan. Die hut gaf me be-
scherming en veiligheid, maar mijn moeder zei 
praktisch: “Sorry Sig, we moeten hier koken, nu. 
Dus: de ramen open, licht aan, en jij zit hier wel heel 
onhandig.” Mijn moeder had niet door dat die hut 
een enorme waarde voor mij had. Dit klinkt als au-
tisme, I know. Ik leefde in mijn eigen wereld, was in 
mezelf gekeerd en vrij star. Ik heb zeker trekken van 
autisme, al verschuil ik me er ook graag achter – als 
ik mij niet sociaal wenselijk weet op te stellen, zeg 
ik: “Let maar niet op mij, ik ben een beetje autistisch.” 
Dan lacht iedereen: hahaha, die Sigrid, schattig! 
Maar ondertussen.    
Ik neem mijn ouders niets kwalijk. Ik kán ze niets 
kwalijk nemen; het was geen onwil van ze. Dat wil 
ik wel gezegd hebben, want niemand komt aan mijn 
vader en moeder. Superjammer dat ik net iets ge-
compliceerder in elkaar zit dan zij, maar ze zijn lief 
en hebben mij nooit beperkt. 
De traktaties die mijn moeder op mijn verjaardag 
maakte om op school uit te delen, waren waanzinnig. 
Toen ik zes werd, maakte ze grote dobbelstenen 
met snoep erin, dan speelden we een spel waarbij je 
zes moest gooien. Er was ook alle ruimte om uit te 

proberen wat mij leuk leek: tennis, klassiek ballet, 
paardrijden en natuurlijk jeugdtoneel. Toen mijn 
broertje werd geboren, maakte ik met mijn ouders 
een groot welkomstschilderij. Zo zorgden ze ervoor 
dat ik ook aandacht kreeg. Heel goed gedaan. In die 
situaties zagen ze wat ik nodig had, wie ik was. Maar 
wie ik wérkelijk was…’ 

PANIEKAANVALLEN
‘Op de middelbare school wilde ik niet meer de 
uitzondering zijn. Het Erasmiaans Gymnasium in 
Rotterdam zou de grootste kakkerschool van heel 
Nederland zijn. Ik had nog nooit een poloshirt ge-
dragen, maar ik moest en zou een poloshirt hebben. 
Alles deed ik om maar niet anders te zijn. Maar ja, 
vanaf dag één was ik anders. Een meisje zei tegen 
me: “We willen iedereen heel graag in een hokje 
plaatsen, maar ik weet gewoon niet wat jouw hokje 
is.” Pas toen ben ik het anders-zijn als een compli-
ment gaan zien. Stop met deze zoektocht, dacht ik, 
het heeft geen zin. Ik ben wie ik ben. 
Ik kreeg paniekaanvallen. Jezus, dit wordt wel een 
erg neerslachtig verhaal! Maar goed, ik werd dus 
heel zenuwachtig van toetsen. Faalangst, zei men, 
maar het lag anders. De vragen in een toets zijn 
door een ander bedacht, daar heb je geen grip op. 
Om de situatie toch onder controle te houden, 
leerde ik een geschiedenisboek gewoon uit m’n 
hoofd, woord voor woord, alles, met de pagina-
nummers erbij. Ik was als de dood dat ik tijdens de 
toets een vraag zou krijgen waarop ik niet was 
voorbereid. Als ik ’s avonds nog niet alles uit m’n 
hoofd kende, begonnen de zenuwen. Niet eten. 
Misselijk. Radeloos. Paniek. Mijn moeder liet het 
bad voor me vollopen om me rustig te krijgen, 
maar dan wilde ik erin stappen met het geschiede-
nisboek in m’n hand. Mijn vader probeerde het 
boek af te nemen, maar dat bleef ik dan huilend 
vasthouden. Drama. 

‘Soms zeg ik: “Let maar niet op mij, 
ik ben een beetje autistisch.” Dan lacht 
 iedereen, haha, die Sigrid, schattig! 
Maar ondertussen’    
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‘Ik had thuis iemand nodig die zei: 
je bent goed zoals je bent. 
Maar mijn ouders konden zich niet 
zo heel goed in mij verplaatsen’ 

Jurk PAULE KA

INTERVIEW
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Ik wist al snel: deze aanpak ga ik niet volhouden tot 
mijn eindexamen. Dus ik koos een technisch pro-
fiel. Als ik wist waar een wiskundeformule voor 
stond, kon ik die op iedere mogelijke situatie toe-
passen, dan hoefde ik geen boeken uit mijn hoofd te 
leren. Op een gegeven moment haalde ik een 5,3 
voor natuurkunde, mijn eerste onvoldoende ooit. 
Mijn ouders hebben de vlag uitgehangen en slag-
roomtaart gehaald. Ik heb de foto nog. Omdat ze 
dachten: heeft dat kind faalangst omdat ze bang is 
dat wíj haar niet goed genoeg vinden? Maar dat was 
het niet. Ik had een keer geen tijd om een toets te 
leren. Na twee minuten leverde ik het blad blanco 
in. De leraar zei nog: “Wil je het niet eens proberen?” 
Nee. Ik doe niets half. Een middenweg komt niet 
eens in me op. Zwart of wit. Geen grijzen.’ 

BALLEN
‘Fantasie had ik altijd al. Ik verzon hele werelden en 
organiseerde verkleedpartijen. Het acteren begon 
met het jeugdtheater, waar ik van mijn zesde tot 
mijn dertiende speelde. Binnen dat groepje toneel-
vrienden vond ik gelijkgestemden, mijn anders-zijn 
paste perfect in het spelen. Ze zeiden: dat rare vin-
den wij juist leuk, super, niks op aan te merken! Het 
was een veilige haven, vergelijkbaar met vakantie: 
dat je een nieuwe persoonlijkheid kon aannemen, 
dat je Nikki of Lisa heette, namen die ik mooier 
vond dan mijn eigen naam. Het theaterklasje was 
een vlucht. Ik deed niets liever. 
Op mijn zestiende deed ik auditie voor een rol in 
Penoza. Op de wc van de trein verruilde ik mijn 
nette jurkje voor een shirt van Nirvana en een ket-
ting van veiligheidsspelden. Een beetje punk. De 
castingdirector had gezegd dat je niet met een parel-
ketting hoefde aan te komen; het personage Nathalie 
was donker en destructief. Maar tijdens de auditie 
zag ik keurige meisjes uit Amsterdam-Zuid mét pa-
relkettingen! Ik dacht: o god, je hebt het veel te 

erg gedaan. Even wilde ik mijn eigen kleren weer 
aantrekken. De regisseur dacht dat ik echt punk 
was, totdat hij hoorde dat ik me had verkleed. Dat 
vond hij wel ballen. Ik kreeg de rol. Een sleutelmoment 
in mijn loopbaan. Mijn leven lang had ik gestreden 
tegen het anders-zijn, en precies op het goede mo-
ment koos ik voor mezelf. A funny moment in time, 
zullen we maar zeggen. 
Het is nooit mijn bedoeling geweest om na de mid-
delbare school zonder diploma de wereld in te trekken. 
Ik overwoog nog naar de Technische Universiteit te 
gaan, voor een studie Industrial Design of zo, maar 
naar aanleiding van Penoza werd ik gevraagd om 
auditie te doen voor de Toneelacademie in Maas-
tricht. Na een speciale selectieprocedure werd ik 
aangenomen. Waanzinnig.’ 

SCHAAMTE
‘Toch ging het mis, in het eerste jaar. Spelen deed ik 
altijd vrij en intuïtief, op school werd het weer een 
situatie waarin ik kon falen. Ik wilde het heel goed 
doen, ik ging pleasen. Mijn spel werd krampachtig. 
Het kwam niet echt meer uit mij. 
Ik vond acteren niet meer leuk. Ik was ook boos. 
Het spelen maakte me niet meer vrij, het beperkte 
me en maakte me onzeker. Een toneelacademie is 
een kleine commune, en jouw sociale positie is mede 
afhankelijk van hoe goed je bent. Als ik een broodje 
zat te eten in de kantine, durfde ik uit schaamte bijna 
niet meer met andere studenten te praten. Ik dacht: 
ze hebben mijn presentatie gezien, en die was slecht. 
Ik wilde ermee stoppen – tot een paar klasgenoten 
en ouderejaars een verrassingsfeest voor mijn ver-
jaardag organiseerden. Het bleek dat iedereen wel 
eens door zo’n crisis heen moest. Toen dacht ik: 
fuck you, toneelacademie, jij neemt me mijn plezier 
en deze mensen mooi niet af. 
In dezelfde tijd overleed een goede vriend. Het leven 
is zo kort. Wat wilde ik ook alweer doen? Spelen. 

‘Drie keer heb ik een relatie verknald. 
Elke keer denk ik: kut, Sigrid, je hebt 
het wéér gedaan. Waarom?’

INTERVIEW
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INTERVIEW

‘Dat ik sommige dingen als zo lastig 
ervaar, vind ik ergens aanstellerij. 
Wat heb ik nou meegemaakt? Ik ben 
toch niet gevlucht uit een oorlogssituatie?’

Jurk ISABEL MARANT 
via mytheresa.com
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INTERVIEW

Echt spelen. Dus ik hield op met pleasen en deed 
het weer op míjn manier: intuïtief, maar nu wel met 
geleerde lessen in mijn hoofd. 
Ik houd van dit vak. Je geeft uiting aan allerlei 
aspecten van jezelf, en ik houd van transformeren. 
In de film Vast speel ik Isabel, een getraumatiseerd 
meisje in een jeugdinrichting met een dwangstoornis. 
Voor die auditie heb ik zelf mijn pony geknipt, heel 
lelijk. In de film had ik geen make-up op, ik droeg 
simpele kleren, ik had een schaamhaarpruikje, dat 
soort dingen. In Zomer speelde ik Anne, een verlegen 
dorpsmeisje dat verliefd wordt op een stoere vrouw 
op een motor. Anne is lomp en jongensachtig, 
draagt een lelijk T-shirt en kaplaarzen. Ik probeer 
een karakter vrij letterlijk te belichamen. Heerlijk. 
Ik zou nog heel graag een gekkie in een comedy 
willen spelen. Of een getroebleerd, vrijgevochten 
persoon die meester is over de situatie, maar dan 
op een totaal geflipte manier. Atypische figuren, 
daar hunker ik naar. 
Uiteindelijk zijn de personages die ik speel varianten 
van mezelf. Pijn is de constante. Denk ik. Ergens. 
De pijn van het anders-zijn, het onbegrepene. In 
mijn persoonlijke leven heb ik dat vaak als hindernis 
ervaren, maar bij het spelen zet ik het juist in – ik 
gebruik het anders-zijn als kracht. Pierre Bokma 
zegt dat je een karakter met doodsverachting moet 
spelen. Dat is absoluut zo. Als acteur oordeel ik niet 
over mijn personage, ik houd onvoorwaardelijk van 
haar. Al doet zij de allerslechtste dingen: ik moet 
haar begrijpen, moet voelen dat haar handelingen 
voortkomen uit pijn, uit een trauma, uit een diepge-
voelde eenzaamheid. Dát kan ik spelen.’ 

BANG VOOR DE LIEFDE
‘Ik heb een beetje bindingsangst. Een beetje boel. 
Een verliefdheid begint zoals het hoort te beginnen, 
met vlinders in m’n buik. Ik zal zorgen dat de ander 
mij ook leuk vindt, gewoon, door helemaal te zijn 
zoals ik ben. En dan volgt een bombardement van 

stemmingen, eigenaardigheden, gedragingen, alles: 
dit ben ik, dit ben ik, dit ben ik. Ben je er nog? Zo 
ja, dan kunnen er drie dingen gebeuren. Eén: ik ben 
toch niet echt geïnteresseerd, en het blijft bij een 
flirt of een korte affaire. Twee: ik ben verliefd en hij 
wil zich daar evenredig aan overgeven. De vlinders 
in mijn buik worden dan torretjes. Ik word misselijk. 
Ik krijg fysieke walging van hem – dat is een afweer-
mechanisme, denk ik. Zelfbescherming. Of drie: ik 
ben verliefd en hij ook, en hij blijft leuk. Dan word 
ik doodsbang. Als hij niet mans genoeg is om achter 
mij aan te komen, laat ik afstand ontstaan. Ik ver-
dwijn. Naar een stille, veilige plek. Na een paar 
maanden heb ik de rust weer hervonden, de ver-
liefdheid is weg, wat overblijft is een goede vriend. 
Drie keer heb ik zo verknald. Elke keer denk ik: hè? 
Kut! Sigrid, je hebt het wéér gedaan. En waarom? 
Omdat je een fucking angsthaas bent. 
Eén keer heb ik een lange relatie gehad. De meneer 
in kwestie was mentaal eigenlijk niet beschikbaar, en 
hij had wel meer issues waar ik verder niet op wil in-
gaan. Ik had hem goed uitgekozen, haha. Bewust of 
onbewust wist ik dat een diepgaande relatie met deze 
man onmogelijk zou zijn. Superveilig, begrijp je? Bij 
hem kon ik wel een paar jaar blijven, echt diepgaand 
zou het toch nooit worden. Dan is het ook heel mak-
kelijk om hem de liefde van je leven te noemen. 
Denk ik nu. Wéét ik nu. Dat gedoe wil ik niet meer. 
Ik ben liever alleen, dan eenzaam in een relatie met 
een man om wie ik de hele tijd moet huilen. 
Ik heb geen relatie. Maar ik ben wel op een punt 
gekomen dat ik mijn leven anders wil inrichten. Ik 
heb afscheid genomen van het lijden in de liefde. 
Ergens hunkerde ik ook wel naar de ellende die er-
bij hoorde, het drama, de valse romantiek, zo van: 
als jij mij niet keihard laat huilen, houd ik dan wel 
genoeg van je? Dat is nu totaal omgekeerd. Ik wil 
gelijkwaardigheid. Ik wil plezier. Na het vechten en 
vluchten heb ik sterk het gevoel dat ik nu beter in 
staat ben een verbintenis aan te gaan. Wat ik 

‘In de liefde ben ik niet erg 
origineel. Graag een échte vent: 
donker, sterk, gespierd’
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‘Op school werd ik  
gepest. Waarom? 
Het verdrietige is:  
ik weet het niet. 
Ja, ik was expressief 
en slim’
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‘Ik heb mijn moeder weleens een 
selfie gestuurd waarop ik met een 
jongen in bed lag. Niet om te 
choqueren, maar om een verbintenis 
te creëren’

zoek in een man zijn de geijkte dingen: humor – ook 
platte grappen – intelligentie, passie en gedreven-
heid. Wat elke vrouw wil. Gelukkig ben ik in de 
liefde niet erg origineel. Fysieke aantrekkingskracht 
vind ik ook belangrijk! Graag een échte vent: don-
ker, sterk, gespierd. Een ielig mannetje gaat ’m niet 
worden. 
Een relatie zou heel leuk kunnen zijn. Begrijp me 
goed, ik vind het heerlijk om in mijn eentje te zijn. 
Ik ben en blijf een lone wolf met eigenaardigheidjes. 
Maar een maatje, een sparringpartner in kleine en 
grote dingen, met wie je gevoeligheden, gedachten-
spinsels en de triviale dingen van de dag deelt, een 
man die niet van mijn zijde wijkt, iemand die mij in 
de ogen kijkt en weet wie ik ben...? Misschien over 
een tijdje.’

SCHOPPEN 
‘Met mijn ouders is een hogere vorm van communi-
catie ontstaan. Toen ik uit huis ging, voelde ik: nu 
zouden we zomaar helemaal van elkaar verwijderd 
kunnen raken! Dat wilde ik niet. Dus ben ik meer 
gaan praten, meer gaan delen. Soms plant je een 
zaadje voor een rijker gesprek. Dat kan ook door 
een beetje te provoceren. Ik heb mijn moeder wel 
eens een selfie gestuurd waarop ik met een jongen 
in bed lag. Niet eens om te choqueren, maar om een 
verbintenis te creëren: dit ben ik, dit mag jij van mij 
weten. Omdat ik het oprecht zonde zou vinden als 
mijn ouders niet weten wie hun kind is. 
Soms schop ik ergens tegenaan, niet als een puber 
die schreeuwt, maar als een volwassen dochter die 
open, eerlijk en emotioneel een lijntje uitgooit. 
Laatst sprak ik met mijn moeder over Wie is de 
Mol?. Ik vertelde dat ik ook wel zo’n soort pro-
gramma zou willen maken. Ze zei: “Dan moet je wel 
een beetje anders gaan praten, Sig, niet zo veel 
moeilijke woorden gebruiken, anders begrijpen 
mensen je niet en haken ze af.” Het klonk vast harder 

dan zij had bedoeld, maar het voelde direct als een 
afwijzing. Mijn taal is van mijzelf, het is wie ik ben. 
Moet ik dat aanpassen om door andere mensen ge-
accepteerd te worden? 
Je bent goed zoals je bent: dat besef probeer ik nu 
vooral naar mezelf toe te trekken. Ik hoop op meer 
balans. Ik braak van dat woord, maar evenwicht is 
essentieel. Ik kan me voorstellen dat een geliefde of 
kinderen daar een relativerende factor in kunnen 
zijn, maar een groot deel van mijn eigenwaarde 
hangt toch samen met de rollen die ik speel. Het is 
mijn geluk, mijn existentiële uitlaatklep van alles 
wat er in mijn hoofd rondspookt. Als ik niet kan 
spelen, verlam ik. Alsof ik lichaamsdelen mis. Het is 
ook de regelmaat, de invulling van de dag, de reden 
waarom ik uit bed stap. Zonder richtpunt en vastig-
heid word ik gek. Daarom is mijn grootste ambitie 
spelen tot het einde der dagen, liefst in integere, 
diepgravende en door passie gedreven producties. 
Dit vak is voor mij een cadeau. Ik ben een fucking 
lucky bastard met alles wat er op mijn pad komt, en 
alles wat mij wordt aangeboden. 
Ik weet niet waarom ik zo emotioneel reageerde op 
de vraag wie ik ben. Dat ik sommige dingen als zo 
ingewikkeld en lastig ervaar, vind ik ergens aanstel-
lerij. Wat heb ik nou meegemaakt? Ik ben toch niet 
gevlucht uit een oorlogssituatie? Waarom denk ik 
zo zwart-wit? Waarom ben ik niet wat losser? 
Voor de vraag wie ik ben, wil ik graag een helder, 
duidelijk antwoord paraat hebben, maar de vraag 
kwam te snel en is te groot. Ik kan wel duizend ant-
woorden bedenken! What makes Sammy run? Nou 
ja, het kleine meisje dat het liefste wil dat de wereld 
een fantasierijke plek is. En, ergens diep vanbinnen, 
het kleine meisje dat nog steeds heel veel liefde no-
dig heeft en vastgehouden wil worden en graag 
hoort dat het goed komt. Ze geeft alleen niemand 
de gelegenheid om dat tegen haar te zeggen. Dat is 
de kern. Dat ben ik. " Badpak CHANEL
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