Interview

Actrice Ellen Pieters

‘IK HEB
JARENLANG
LAST GEHAD
VAN DE
GEHEIMEN
VAN MIJN
MOEDER’
Afgelopen zomer verving ze halsoverkop Loes Luca
in de musical In de ban van Broadway en deze
winter kruipt Ellen Pieters (52) in de huid van de
markante theaterdiva Adèle Bloemendaal, in de
voorstelling Adèle, Conny, Jasperina - De grote drie.
Maar wie is Ellen zélf? Tijd voor een kennismaking.
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Je speelt de komende maanden in De grote
drie. Wat gaan we zien?
“Hanneke Drenth speelt Jasperina de Jong
en Frédérique Sluyterman van Loo Conny
Stuart. Het is eind jaren tachtig. Adèle
wordt gevraagd om voor een Nederlandse
club in Dubai een voorstelling te doen en
vraagt die twee mee. Totale fictie. Een klus
om dat in één avond te proppen, want het
zijn drie flinke persoonlijkheden.”
Voel jij affiniteit met Adèle?
“Heel erg. Op mijn veertiende had ik al
haar plaat Adèle’s keus en ging ik naar haar
voorstelling. Zij was een van de weinige
vrouwen in Nederland die ik oprecht kon
bewonderen. Ze heeft iets gevaarlijks.”
Heb je haar weleens ontmoet?
“Jazeker. Zo’n dertien jaar geleden, via
een inmiddels gezamenlijke vriend. Later
zijn we een keer gaan lunchen, heel leuk.
De laatste keer dat ik haar zag, zat ze al in
verzorgingshuis Flesseman. Toen heb ik
gevraagd of zij het goed vond dat ik haar
zou spelen. Ik zei: ‘Ik zal je heel mooi
neerzetten.’ Ik wil niet alleen een
karikatuur maken van haar grappige
kant. Dat heb ik haar beloofd.”
Je sprak ook met haar vrienden. Wat voor
beeld rees op uit hun verhalen?
“Dat Adèle grote tegenstellingen in zich
meedraagt. Zij zag optreden als een hel.
Ze moest ten oorlog. Alles moest goed zijn.
Dat was haar wapen. Aan de andere kant
had ze volkomen schijt aan dingen. Als het
theater niet op tijd openging, dacht ze:
dikke vinger, ik ga naar huis.”
Zij zag het publiek als een vijand?
“Ja, het was een wedstrijd voor haar. Ze
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moest ze overwinnen. Daar maak ik uit op
dat iemand ook bang is. Adèle moet je niet
te direct en persoonlijk benaderen, want
dan gaat ze hard lachen of draait zich om.
Ze was heel voorzichtig en behoedzaam bij
onze ontmoeting. Als ze iets vertelde, keek
ze hoe ik reageerde. Die combinatie van
kracht en kwetsbaarheid vind ik mooi.”
Vind jij je vak ook moeilijk vol te houden?
“Ja.” (schatert) “Acteren is leuk. Maar
het vak is iets anders, daar komt van alles
bij. Je hebt regisseurs met een machts
probleem. Die hebben een lievelingetje,
en spelen acteurs tegen elkaar uit. Het
vervelendste is de druk om het altijd goed
te moeten doen. Het is een heel vernede
rend vak. Iedereen kan elke dag van alles
van je vinden, en mag dat hardop roepen.
Soms denk je: luister, ik heb dat stukje al
tien keer gespeeld, wie ben jij dat je daar
wat van zegt? Ik heb als dertigjarige ooit
auditie gedaan voor een rol van een meisje
van twintig. Ik had een staart in gedaan
en de auditieafnemer zei: ‘Dat kun je beter
niet doen. Vrouwen die te jong willen
lijken, worden vaak juist ouder.’”
Wat kan een regisseur beter niet zeggen?
“‘Je moet!’ Kijk, een acteur weet feilloos
na een scène of een regisseur het meent.
Als hij niet echt lacht, weet je: die zat niet

En nu ben je ingeroosterd voor de
plaatselijke fanfare.
“Nee, ik heb meteen gezegd: ‘Dat doe ik
niet.’ Iedereen is daar relaxed. Normaal
moet je als acteur constant alert zijn, een
luikje openhouden om iets aan te boren bij
jezelf. Je krijgt veel binnen, daarom is het
prettig om op straat zo’n oppervlakkig
gesprekje te hebben van: ‘O ja? Echt waar?
Nou zeg.’” (lacht) “Ik heb een iets oudere
buurvrouw met wie ik elke maandagavond
een borrel drink. Zij is bijna een tweede
moeder geworden. ‘Hè, gadverdamme,’
zegt ze soms, ‘dat zou niks voor mij zijn,
die wereld van jou.’ Heerlijk!”
Een week na de première nam je de hoofdrol
in In de ban van Broadway over van Loes
Luca. Gestreste toestand.
“Het was best eenzaam. Me opsluiten op
de zolderkamer, twee weken in een koker
zitten en alleen maar stampen.”
Je man is acteur Han Oldigs. Heeft hij geen
tegenspel gegeven bij het leren van
de dialogen?
“Nee, slecht idee. Dan roep ik meteen:
‘Die zin moet je niet zo zeggen!’
Vervolgens vraagt hij: ‘Wat bedoel je?’
En dan snauw ik: ‘Doe nou maar gewoon
die tekst!’ Wat hij wel heel lief doet, is
thee brengen en een potje koken. De

‘Acteren is leuk. Maar het vak is
vernederend. Iedereen kan
elke dag van alles van je vinden,
en mag dat hardop roepen’
goed. Dan hoeft-ie niet te zeggen: ‘Je
moet!’ of een heel exposé te geven.”
Wat is het effect van die vernedering, zoals jij
het noemt?
“Dat ik het nodig heb om me terug te
trekken in Beets, niet te veel prikkels te
krijgen overdag.” (lacht) “Het is een dorp
met zeshonderd inwoners. Ik woon aan
de dijk, in een lelijk jarenzeventigwijkje.
Maar ik kijk wél uit over het weiland.
(schertsend) “Mijn veilige haventje...”

 ndersteunende taken, haha.
o
Vroeger had ik veel last van faalangst. Dat
is minder geworden, maar het blijft lastig.
Voor het eerst heb ik daar hulp bij inge
roepen, iemand die mij rustig kan maken
in mijn hoofd. Als ik drie uur lang had
geleerd, ging ik mediteren bij de beekloop,
om mijn zenuwen in bedwang te houden.
Je kunt wel aan de oxazepam. Doe ik ook
weleens, ook vlak voor de voorstelling.
Maar het is mooier als je de overtuiging ▶
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in je eigen hoofd kunt zoeken.”
Wanneer ben je in je element?
“Als ik bij een rol of lied een aha-moment
krijg: o, wacht even, zó moet ik de tekst
interpreteren. Als ik het nou zó speel, valt
alles samen. Bij In de ban van Broadway
was ik onder de indruk van Loes, maar ik
wist meteen hoe ik het anders zou doen.
Ik speel Margo Miller, een actrice op haar
retour. Ik wilde haar kwetsbaarheid laten
zien, zodat je snapt waarom zij zo hard
kon zijn. Waarom ze na alle jaren samen
met haar man toch zó onzeker was dat ze
dacht: hij gaat me verlaten. Ze was bang

‘Wil je verkering met me?’ Ik had de open
haard laten aansteken, haha. Je hebt men
sen die als er iets ergs gebeurt, verstenen
of het niet zien. En je hebt mensen die
zeggen: ‘Wacht, die fiets wordt gestolen,’
en die gaan er zonder na te denken op af.
Zo iemand is Han. Die móést ik hebben.”
Een jaar na jullie ontmoeting kreeg je
baarmoederhalskanker. Wat is je bijgebleven
van die periode?
“Om je de waarheid te zeggen heb ik toen
ik twaalf, dertien was veel ongelukkiger
tijden meegemaakt dan die periode met
kanker. Het was soms eng en verdrietig,

‘Met Han was het meteen lust,
liefde, alles. Dit wordt ’m, dacht
ik. En dan verder geen gezeur
meer met andere mannen’
om uitgerangeerd te zijn, ze wilde on top
blijven. Je hoeft niet te spelen: kijk mij
eens warm zijn, dames en heren. Maar je
laat zien hoeveel zij kan liefhebben.”
Jij was midden dertig toen je je man op het
toneel leerde kennen. Hoe ging dat?
“Het was meteen lust, liefde, alles. Hij zag
er heerlijk uit. Precies het type waar ik op
val. Een beetje gedrongen, sterk, een
Slavisch gezicht. Dit wordt hem, dacht
ik. En dan verder geen gezeur meer met
andere mannen, dat is allemaal klaar.”
Wanneer heb je hem dat verteld?
“Nou, vrij snel!” (schatert) “Ik neem
graag het initiatief. Omdat ik het zo zeker
wist bij Han. Het was grappig, ik speelde
een travestierol, een man. Han en ik
vochten om dezelfde vrouw. Wij stonden
op stoelen te zwaardvechten, en zodra we
elkaar aankeken was het zo duidelijk dat
we elkáár leuk vonden. In plaats van die
vrouw om wie we vochten! We hebben
in ons broek gepiest van het lachen.”
Als je vroeger op school iemand leuk vond,
vroeg je dan soms verkering.
“Dat heb ik ook gedaan bij Han! In hotel
New York ging ik op mijn knieën en vroeg:
30
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maar ik was niet ongelukkig. Ik was zelfs
heel erg verliefd! Bam! Je maakt alles
intenser mee, omdat het over leven en
dood gaat. Dat heeft iets moois. De
gesprekken worden totaal anders. Je
maakt ook idiote dingen mee.” (schiet in
de lach) “Na mijn tweede operatie hielp
Han mij thuis in bed en flufte mijn kussen
op. Ik dacht dat hij klaar was, maar ik viel
naar achteren, boink op mijn hoofd, want
hij had het kussen nog vast. Hij schrok en
we moesten allebei zó hysterisch lachen
dat hij moest weglopen. Want hij dacht:
als ik haar aan het lachen maak, heeft zij
pijn. Beneden hoorde ik hem nog gieren.
Ik weet ook nog dat ik in het Antoni van
Leeuwenhoekziekenhuis was voor mijn
chemotherapie. Iedereen daar is misselijk,
maar ik had juist zo’n honger. Toen is hij
Indonesisch gaan halen. Zaten we op het
terras uit die bakjes te eten, terwijl ieder
een kotsend voorbijkwam. De ironie!”
Sommige vrouwen komen na het verwijderen
van hun baarmoeder en eileiders in de overgang.
“Dat gebeurde mij ook. Maar daar heb je
pillen tegen. Prima, niks aan de ‘handos’.

Maar na die operatie ben je jaren later
nog moe. Ik ben snel weer aan het werk
gegaan, maar soms moest ik liggend
repeteren. Ik kon niet meer.”
Rond je twaalfde was je veel ongelukkiger,
zei je net. Waar doelde je op?
Denkt na. “Ik bedoelde meer: ziekte is een
natuurgegeven waar je mee om moet gaan.
Ik heb me nooit aan dingen vastgehouden.
Veiligheid heb ik als kind nooit gekend. Ik
heb rond mijn 25ste besloten mijn idee van
veiligheid en mijn gevoel van ergens bij
horen los te laten. Dat is redelijk gelukt.
Sindsdien heb ik geen angst meer als
dingen veranderen.”
Op je 25ste vertelde een vriend uit de familie
dat hij je biologische vader was. Mag ik daar
iets over vragen?
“Ja, hoor. Ik heb een hekel aan geheimen.
Heb jarenlang last gehad van de geheimen
van mijn moeder. Zo wil ik niet in het leven
staan. Mijn vader was niet mijn vader, en
dat hoorde ik pas veel later. Dat heeft
enorm veel consequenties gehad, ook al
toen ik jong was. Mijn broers en zussen
zagen er anders uit dan ik en hadden een
ander karakter. Als jij als blonde meid bij
de Zoeloes terechtkomt, denk je ook: dat
klopt niet helemaal, toch? Ik wilde er heel
graag bij horen. En het lukte me maar niet!
Je aanpassen helpt niet. Helemaal niet als
je anders-zijn wordt ontkend omdat je
moeder niet de waarheid vertelt, ook al
heb je dat hard nodig.”
Wanneer voelde je dat er iets niet klopte?
“Als kind van vier vroeg ik: ‘Ben ik van de
melkboer? Ben ik wel van papa?’ Maar ik
ben er beducht op om het er verder over
te hebben, want al die mensen leven nog,
behalve mijn vader en moeder.”
Hoe ging je moeder met je om?
“Tot mijn tiende, elfde hadden we een heel
symbiotische verhouding. Toen ik klein
was, kon mijn moeder niet eens naar de
wc zonder dat ik om haar been zat. Want
ik was van haar. Dit is niet goed, dacht ik.
Ik ging me losweken, dat zag zij als ver
raad. Purmerend is verschrikkelijk. Er
wonen veel afgedankte Amsterdammers.
Idioten die dronken worden op de
Koemarkt. Op mijn dertiende stond ik
liftend langs de Jaagweg, richting
Amsterdam. Ik wilde uit! Ik zat in jeugd
bendes. We kwamen samen in de oude ▶

ELLENS
FAVORIETEN
BESTE POPLIEDJE: “Nothing
rhymed van Gilbert O’ Sullivan.”
BESTE INTERNATIONALE
ACTRICE: “Zo veel! Cate
Blanchett, Julianne Moore,
Holly Hunter.”
DIERBAARSTE BEZIT:
“Mijn huis. Een gewone tweeonder-een-kapper, maar ik ben
er verliefd op.”
VERSLAAFD AAN: “Ik ben allang
gestopt met roken, maar af en
toe doe ik het nog. Dat vind ik
heel slecht van mezelf.”
FAVORIETE SCHOONHEIDSPRODUCT: “Eight Hour Cream.”
WEBSITE DIE IK TE VAAK
BEZOEK: “Funda.”
FAVORIETE AUTEUR:
“Gerard Reve.”
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ELLENS CV
Actrice Ellen Pieters was vanaf
1992 als zangeres en cabaretière
te beluisteren in Spijkers met koppen. Ze speelde in talloze musicals,
waaronder De zangeres zonder
naam (2011) en Shirley Valentine
(2012). In 2014 speelde ze de
hoofdrol in de SBS6-serie
Rechercheur Ria. Vanaf februari
vertolkt ze Adèle Bloemendaal
in de musical Adèle, Conny,
Jasperina – De grote drie.
Kijk voor de speellijst op
dommelgraafencornelissen.nl/.

tekst: minou op den velde. fotografie: marloes bosch. styling: esther loonstijn. visagie: joan tjon a hie. voor verkoopinformatie zie inhoud.

XL-blouse met ruiten, blazer met bolletjes (Zara),
bruine laarsjes (Topshop), jack met leder (River
Island), mutsen, sjaal (C&A), rode trui (Mango),
jeans (Zalando), winterlaarzen (privébezit).

melkfabriek in Purmerend. Maar als het te
erg werd, pakte ik mijn biezen. Beetje laf.”
Je moeder stierf op haar 56ste aan borstkanker. Jij was toen negentien. Jij en je vader
hebben haar de laatste anderhalf jaar verzorgd. Heb je je achteraf verraden gevoeld?
“Natuurlijk was ik boos. Maar het
vertrouwen in mijn moeder was al eerder
geschaad. Niet zij vertelde wie mijn
biologische vader was, dat deed hij zelf.
Zo’n mededeling is mindblowing. Daar
gaan een paar jaar therapie overheen.”
Hoe kijk je daarop terug?
“De laatste jaren met compassie. Omdat ik
nu ook zie dat zij een bange, gefrustreerde
vrouw was. Ik denk dat zij last had van
depressies. Vaak zei ze: ‘Ik vind het het
prettigst als de gordijnen dicht zijn en ik
lekker met mijn kinderen alleen ben.’
Achteraf denk ik: waarom moesten die
gordijnen eigenlijk altijd dicht overdag?
Daarna had ze weer periodes dat ze alles
openschoof en op het balkon zat.
Ik denk dat mijn moeder het gevoel had
dat ze als huisvrouw nooit haar mogelijk
heden heeft kunnen benutten. Ze was jong
toen ze mijn vader ontmoette, en dacht
alleen maar: ik wil weg uit huis. Toen mijn
vader met pensioen ging en ik het huis uit
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03 | 17

zou gaan, als laatste, zag ze de grote leegte
voor zich en dacht: straks zit ik alleen met
die man, wat moet ik dan? Toen werd ze
ook nog ziek en afhankelijk. Dat is ver
drietig voor haar. Ze was een vrouw met
problemen, waar zij nooit over sprak.”
Toch merk je het vaak wel als mensen
belangrijke dingen binnenhouden. Wat viel
jou op?

heb je al die tijd op moeten houden. Had
hulp gezocht, was gaan scheiden.”
Hoe was jouw verhouding met je vader?
“Mijn vader was onderdirecteur van de
Amsterdamse Droogdok Maatschappij.
Een slimme selfmade man, uiterst correct,
ook thuis. Ik kon goed met hem overweg,
omdat ik gewoon op zijn buik ging
springen als ik aandacht wilde. Maar de
anderen vonden het moeilijker om door
zijn calvinistische pantser heen te prikken.
Mijn vader had altijd leuke oneliners over
het leven. ” (Zet een gedragen stem op)
“‘Een mens is als een boom; soms komt de
éne tak uit, dan de andere. Maar nooit
allemaal tegelijk!’ Als kind zat ik
gefascineerd te luisteren naar zijn
verhalen. Maar mijn ouders waren angstige
mensen. Als er werd aangebeld zei mijn
vader: ‘Wie is dat?’ Dat was altijd de eerste
reactie. ‘El, El, wie is dat? Kijk even...’
Heel wonderlijk. Bange mensen.”
Kun je daar nu iets mee als acteur?
“Ik speel altijd mensen uit mijn omgeving.
Maar onherkenbaar voor degenen die het
betreft.”
Geef eens een voorbeeld?
Denkt na. “Dat wil ik liever niet zo zeggen.
Zeg, heb je er niet genoeg van intussen?”
Nee, hoor. Jij? Ben je het beu? Ja, hè?
“Nee, ja. Haha. Ik heb toch geen heel
depressieve dingen gezegd, hoop ik? Want
ik ben niet mijn verhaal. Hoe ik ermee
omga, is veel interessanter. Ik ben gaan

‘De laatste jaren kijk ik met
compassie terug op mijn moeder’
“Ze kon zich verliezen in grote gebaren.
Heel hard lachen. Naar de buitenwereld
was ze joviaal, maar voor mij was ze totaal
onbenaderbaar en gesloten. Best eng.”
Ze acteerde.
“Eigenlijk wel. Die twee kanten van haar
heb ik altijd fascinerend gevonden.”
Hoe ben je daar uitgekomen?
“Ik ben mijn eigen weg gegaan. Tuurlijk,
het heeft mij getekend. Maar ik vind het
vooral zielig voor haar. Jeetje, vrouw, wat

toneelspelen! Kon ik af en toe lekker even
los. Me echt losmaken van het leven dat ik
leidde.”
Zo beschouwd lijkt een gezin waarin je de
outsider bent, de perfecte vooropleiding voor
een acteur.
“Ja, dat is waar. Het gaat om je bestaans
recht. Je had eigenlijk niet mogen bestaan,
als buitenechtelijk kind. Dus denk je: ik ga
het toneel op, en dan zullen ze naar me
kijken ook. Ik besta wel, kijk maar!” ■

