
Presentatrice Regina Romeijn won met haar sterke persoonlijkheid 
niet alleen de loodzware finale van Expeditie Robinson 2010, 

maar ook de harten van duizenden kijkers. GREEN.2 sprak met 
haar over beproevingen, de zucht naar avontuur en het 

eeuwige gevecht met zichzelf.
TEKST Floor Bakhuys roozeBoom  foTografiE Bart Brussee
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rijk en ontmoette daar een reisleidster die het heel druk 
had. een week na haar terugkomst in nederland reed ze als 
verstekeling in een touringcar terug naar Frankrijk om de 
reisleidster te assisteren. ‘ik wilde vooral weg uit neder-
land. Het avontuur tegemoet. eén leraar begreep gelukkig 
dat ik ruimte nodig had en die heeft hij me gegeven. Hij zei: 
ga doen wat je moet doen, om straks dat examen te halen. 
Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Dat examen heb 
ik gehaald. De hang naar avontuur is gebleven.’

Henny Huisman-ei
Ook tijdens haar studie bleek regina’s ondernemingsdrang 
een grote stuwende kracht. terwijl leeftijdsgenoten de kroeg 
in doken of zaten te blokken in de bibliotheek, bemachtigde 
regina al tijdens haar opleiding Communicatiewetenschap 
een baan als strateeg bij een reclamebureau. Maar de nóg 
avontuurlijker televisiewereld lonkte, dus toen ze zich in de 
kijker speelde met de MTV VJ Competition en daarna de 
kans kreeg om bij de eO het programma Zij gelooft, Zij niet 
te presenteren, aarzelde regina geen moment. ‘De televisie-
wereld heeft voor mij altijd een magische aantrekkings-
kracht gehad. ik stelde me een soort Henny Huisman-ei 
voor, waardoor je al zwaaiend een wereld vol rook en glitters 
binnenstapt. Maar na twee weken draaien, stond ik hele-
maal niet tussen de rook en de glitters, maar al filmend tus-
sen de zwervers op de Dam. toen besefte ik: dit is dus televi-
siewerk. en dit is nu mijn baan. toen was het tijd om me af 
te vragen: vind ik het eigenlijk wel leuk? Gelukkig was het 
antwoord ja.’

in de jaren die volgden presenteerde regina onder andere 
Weekendtripper, Slag om Pampus, Zóóó rechts en Risicojon-
geren en deed mee aan avonturenprogramma’s als Peking 
Express VIP en Wie is de Mol. Hoewel het presenteren haar 
goed afging, worstelde regina altijd met het gevoel meer in 
huis te hebben dan ze liet zien. ‘ik zag televisiemaken als 
een vak, waar ik zo goed mogelijk in moest worden. Als ik 
maar hard genoeg mijn best deed, zou ik vanzelf Linda de 
Mol worden. Maar zo werkt het niet. Je kunt pas echt goede 
televisie maken als je jezelf kunt zijn. Je moet fouten durven 
maken en je vrij kunnen bewegen. ik leefde teveel met mijn 
hoofd, omdat ik het té goed wilde doen. iemand heeft toen, 

‘ ik vind het een beetje eng om 
een dochter te krijgen. Dat is 
toch een soort verlengstuk 
van jezelf.’ kledinG
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egina (34) ziet er ontspannen uit 
als ze de voordeur open doet van 
haar huis in Oud-west in Amster-
dam. Ze draagt comfortabele, 
ruimvallende kleren en haar 
haren vallen los om haar schou-
ders. Hoge plafonds, enorme deu-
ren en een strakke afwerking 
geven het appartement een loft-
achtige uitstraling. regina rom-
melt op haar gemak wat in de 

modern vormgegeven keuken. De welving van haar twintig 
weken zwangere buik tekent zich duidelijk af onder haar 
donkere kleding. 

‘ik heb altijd gedacht dat het een jongetje zou worden,’ 
zegt regina als we aan tafel zitten met een grote pot thee 
en een pak roze koeken. ‘Maar mijn kind blijkt toch echt een 
meisje te zijn. ik kan het nog maar moeilijk bevatten. Mis-
schien vind ik een meisje ergens een beetje eng. een dochter 
is toch een soort verlengstuk van jezelf. Dat lijkt me best 
confronterend. ik ben namelijk een vrij uitgesproken en 
aanwezig type. en mijn vriend is precies zo. Moet je nagaan 
als onze dochter dat straks in het kwadraat is. Gelukkig 
heb ik nog even tijd om me voor te bereiden,’ zegt ze, terwijl 
ze haar hand op haar buik legt. 

Het besef dat ze een kind wilde, kwam terwijl regina 
midden in expeditie robinson zat, op een 
onbewoond eiland, afgesloten van de bui-
tenwereld. ‘ik had echt zo’n hallelujamo-
ment,’ vertelt ze. ‘Je gaat daar helemaal 
terug naar de basis. Door de honger daalt 
je energieniveau, het tempo van je ademha-
ling en zelfs je hartslag. Alle ruis verdwijnt 
naar de achtergrond, totdat je alleen nog 
maar ‘bent’. en op een ochtend werd ik 
wakker, uitgeput, uitgehongerd en terugge-
bracht tot de absolute kern van wie ik was, 
zag ik het plotseling heel helder: ik wil een 
kind. Alle redenen die ik had om het moeder worden uit te 
stellen, waren opeens onbelangrijk geworden. De tijd was 
gekomen dat ik me overgaf aan de natuurlijke wending van 
het leven. en die wending was een kind.’ 

Zelf was regina als kind niet de gemakkelijkste. ‘Mijn 
ouders zijn gescheiden toen ik acht was. Daarna ben ik op 
mijn elfde van Purmerend naar Gelderland verhuisd. ik 
was typisch het middelste kind, dat vooral wilde dat ieder-
een gelukkig was. tijdens de middelbare school kreeg ik de 
behoefte om mijn eigen weg te gaan. Daarom ben ik op mijn 
zeventiende op mezelf gaan wonen in wageningen. Op 
school kwam ik altijd te laat en ik spijbelde veel.’ De zomer 
voor haar eindexamen ging regina op vakantie naar Frank-
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‘ik stelde me bij de 
tv-wereld een Henny 
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nu vijf jaar geleden, tegen mij gezegd: “Op tv heb je persona-
lity’s en je hebt lege hulzen. en regina, je hebt genoeg 
inhoud om een personality te zijn, maar dan moet je jezelf 
wel laten zien.” ik wist dat het waar was. er zat meer in me, 
maar het kwam er niet uit. ik had het gevoel vast te zitten. 
en ik wist dat ik alleen los kon komen door de strijd aan te 
gaan met de persoon die me in de weg zat: mezelf.’

regina besloot zich niet tot een psycholoog te wenden, 
maar de hulp in te roepen van een therapeute die zich vooral 
concentreert op gevoel en sensitiviteit. ‘Bij een psycholoog 
zou ik weer vooral gaan praten. en ik wilde juist voelen.’ 
want juist het gevoel was voor regina tot die tijd een blinde 
vlek geweest: ‘Ooit moest ik tijdens een oefening voor een 
cursus een gelukkige en een droevige herinnering uit mijn 
jeugd ophalen. vervolgens moest ik bij mezelf naar binnen 
kijken om te zien wat ik voelde. Maar ik zag alleen een holle 
lege ruimte. net alsof ik een lege graansilo inkeek. ik zag 
gewoon helemaal géén gevoelens.’ Samen met haar thera-
peute is regina aan de slag gegaan om weer in contact te 
komen met haar emoties. ‘ik ben afgedaald in de krochten 
van die graansilo. en steeds als ik een bodem bereikte, 
dacht ik: nu ben ik er. en dan zakte ik weer door die bodem 
heen, alsof die van een dun laagje rijstpapier gemaakt was. 
Zo ben ik, laag voor laag, steeds verder afgezakt en kwam ik 
steeds dichter bij de kern van mijn gevoel.’

Euforisch
Het belangrijkste dat regina aan deze 
periode heeft overgehouden, is dat ze zich 
niet langer laat sturen door haar omgeving. 
‘ik vroeg me constant af wat andere men-
sen van me vonden. Maar als je je laat lei-
den door externe factoren raak je stuurloos. 
Bovendien wordt niemand er beter van. 
want als ik me bijvoorbeeld afvraag of 
iemand mij wel aardig vindt, ben ik niet 
bezig met de vraag of ík die persoon eigen-
lijk wel aardig vind. Zo krijgt die persoon 
geen echte relatie met mij, omdat ik aan het pleasen ben. en 
ik krijg ondertussen geen echte relatie met die persoon, 
omdat die geen idee heeft wie ik ben.’ regina neemt een hap 
van een roze koek en schudt haar hoofd. ‘God, wat ben ik blij 
dat die tijd voorbij is.’ 

en toen werd ze vorig jaar gevraagd om mee te doen aan 
expeditie robinson 2010. ‘ik heb lang getwijfeld, maar uit-
eindelijk dacht ik: als ik dit kan, heb ik mezelf voor altijd 
overwonnen.́  en overwinnen deed ze. ´Maar man oh man,’ 
verzucht regina, ‘wat is die expeditie me tegengevallen. De 
honger, de uitputting, de verveling. Daar kun je je niet op 
voorbereiden.’ vlak voor het einde van de expeditie leek het 
haar dan ook teveel te worden. ‘ik had onverwacht een proef 

om de eerste finaleplek verloren, waardoor ik nóg een lood-
zware proef zou moeten doorstaan. toen knapte er iets in 
me. De meeste zwarte gedachten over mezelf kwamen plot-
seling boven. Je bent een loser, de eeuwige tweede. Je bent de 
eerste plek niet waard. Dat soort dingen. ik heb het allemaal 
over me heen laten komen er goed erover gepraat met mijn 
maatjes binnen de groep. en toen ik de volgende dag wak-
ker werd, waren die gevoelens weg. toen ben ik naar de 
biechtcamera gegaan en ik heb gezegd: jongens, als ik straks 
verlies, hebben jullie nu een heel leuk filmpje. Maar ik werd 
vanochtend wakker met een heel helder beeld op mijn net-
vlies. ik zag mezelf staan, euforisch juichend met mijn 
armen in de lucht. en ik heb het gevoel dat ik dat plaatje 
alleen nog hoef in te kleuren.’ en ze kreeg gelijk. 

regina trok ten strijde en versloeg niet alleen in totaal 
zeven vrouwen en negen mannen, maar ze won met haar 
sterke persoonlijkheid ook het respect van het publiek en 
haar medekandidaten. ‘Het was vooral mijn eigen strijd, 
maar dat anderen het mij ook gunden, was de kers op de 
taart. ik heb naderhand zoveel bijzondere e-mails gekregen. 
eén vrouw schreef dat ze door mijn optreden had ingezien 
dat ze als vrouw ook sterk kon zijn. Daardoor was ze geïn-
spireerd om uit de schaduw van haar man te stappen en 
haar leven weer in eigen hand te nemen. Dat ik mensen op 
die manier heb kunnen raken, vind ik heel bijzonder.’

regina zwijgt even. Ze leunt achterover en gaat met haar 
handen door haar haren. Haar gezicht is nauwelijks opge-
maakt, maar straalt een naturelle schoonheid uit. Geen gla-
mour, maar het ontspannen zelfvertrouwen van iemand die 
zich niet meer hoeft te bewijzen. Dan vervolgt ze: ‘expeditie 
robinson is natuurlijk maar een spelletje, maar voor mij 
was het veel meer dan dat. ik ben ergens vol voor gegaan en 
het is me gelukt. ik heb mijn ergste gedachtes over mezelf in 
het gezicht gekeken, maar ik heb ze overwonnen. Dat geeft 
me een heel solide gevoel. en belangrijker nog: de lege 
graansilo bestaat niet meer. ik ben weer verbonden met 
mijn gevoel. en ik heb ontdekt dat dat gevoel, die kern, uit-
eindelijk je belangrijkste gids is. Je gevoel vertelt je altijd of 
je op de goede weg bent. Je moet er alleen wel naar leren 
luisteren. en dat is dus helemaal niet zweverig. Maar zo 
down to earth als het maar kan zijn.́  ¶
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‘de expeditie is me enorm 
 tegengevallen. de uitputting, de
 honger, de verveling. Daar kun  
 je je niet op voorbereiden.’
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