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Dit is Els Dottermans - haar leven in beeld
Actrice Els Dottermans (1964) is de grande dame van het Vlaamse
toneel en is al 25 jaar samen met de Nederlandse acteur Han
Kerckhoffs. Haar levensgeluk kreeg ze niet cadeau. Over haar
macho vader, getroebleerde moeder en dominante regisseurs.
TEKST: MINOU OP DEN VELDE | BEELD: BRENDA VAN LEEUWEN | VISAGIE: MINKE BOEIJEN
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‘Ik was een

truttemie,
een braaf
schoolmeisje
met een

dikke bril’
VERLIEFD

“Het was zo’n vier uur ’s ochtends, en
ik was op een feestje bij de kunstenaar
Appie Smulders. Nu 25 jaar geleden.
Aan de muur hing dit schilderij, met een
lichtje erop. We waren dronken en ik was
verliefd op Han. Ik dacht: dit is het.
Het lot. Han. Daar staat hij. De volgende
dag heb ik het gekocht, en ik heb het
‘Le Destin’ genoemd, het lot.”

LEEG NEST

“Ik ben trots op mijn nieuwe
keuken. Die we bedacht hebben
met een interieurarchitect. Hij was
afgeleefd, niks werkte nog. We
dachten: de jongens gaan stilaan
het nest verlaten, zullen we kijken
naar iets anders? Maar we wonen
hier lekker. Nee, we gaan voor die
nieuwe keuken. Het is onze leef
ruimte, en ik kook graag. Normaal
gesproken stond mijn oudste zoon
hier nu eieren te bakken omdat hij
pas om elf uur opstaat. Twee weken
geleden is hij uit huis gegaan. Dat
legenestsyndroom is ingrijpend.
Hoewel het hoog tijd was, is het
toch een periode die je afsluit.
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En waar een zekere vorm van rouw
over hangt. Ik vergelijk het met
liefdesverdriet. Iemand maakt het
uit en verdwijnt ineens uit je leven.
En alles waar je zo op vloekte mis
je dan. Hij komt nog langs natuur
lijk, maar hij slaapt hier niet meer.
Ik kan niet meer naast hem liggen,
en eraan snuffelen om te weten
hoe het met hem gaat.
Bij mijn zwangerschappen voelde
ik me compleet. Ik had niemand
nodig, ik stapte gezapig en dik door
het leven. Je voelt je de koning
te rijk. Onkwetsbaar. Die volstrekte
eenheid met iemand anders kun
je nergens anders zo beleven. Het
was voor mij de perfectie.”

ELS DOTTERMANS
(1964)

is een van de bekendste actrices van
Vlaanderen. Na haar studie bij Studio
Herman Teirlinck was zij verbonden aan
de Blauwe Maandag Compagnie, Het
Toneelhuis, De Tijd en tot 2019 aan
NT Gent. Ze ontving een Colombina voor
haar rol als Nina in De meeuw (1989),
een Theo d’Or voor Wilde Lea (1992) en
een Gouden Kalf voor haar rol in de film
Beck - De gesloten kamer (1993). In 2019
was zij te zien als Juf Els (Ank) in de
Vlaamse bewerking van de hitserie
Luizenmoeder. Dottermans is getrouwd
met de Nederlandse acteur Han
Kerckhoffs en woont in Antwerpen.

PIJN

‘Je kunt ook van

je moeder
een voorbeeld
krijgen van hoe
je het niet wil’

“Deze kast van mijn moeder sleep ik al
mijn hele leven mee. Dit schilderij is ook
van haar. Mijn vader was beeldhouwer,
en mijn moeder was verpleegster, maar
zij had een mooi gevoel voor esthetiek.
Ik denk dat dat hun aantrekkingskracht
bepaalde. Mijn vader praatte veel. Mijn
moeder was stil en verlegen. Ze was altijd
mooi gekleed. Een fijn vrouwtje met een
mooi figuurtje. Altijd verse bloemen, vers
eten. Ze kwam uit een stug katholiek
gezin. Haar vader was klompenmaker.
Haar moeder had restaurantjes. Zij heeft
mogen studeren, wat in die tijd niet
evident was voor meisjes. Ze was aan
getrokken door schoonheid, en daardoor
heeft ze mijn vader leren kennen. Ze zag
precies welke sculptuur krachtig was en
welke minder. Ze hadden vaak grote dis
cussies, en dan zei ze: dat is goed, daarom
en daarom. Mijn vader was 20 toen ze hun
eerste kind kregen, en mijn moeder 25. Er
kwamen vijf kinderen in vijf jaar tijd, dus
wij zijn in een kluit groot geworden. Er
was geen hiërarchie, geen orde, er waren
geen grenzen. We woonden helemaal
alleen op den buiten, boven op de Char
treuzenberg in Holsbeek. Zonder buren.
Een beetje het House on the Prairie, met
veel dieren. Mijn moeder zei altijd: dat
waren de gelukkigste jaren in mijn leven.
Ze was trots als die welpen buiten achter
haar aanliepen. Mooi zijn, proper zijn, en
als het huis maar gepoetst is. Zo’n moeder
was zij. Mijn vader was de filosoof, die
vond dat maar onnozel, op den duur. Hij
zat in hogere sferen. Maar voor haar was
het belangrijk. Het was de expressie van
haar wezen. Dat hij haar verliet toen ik 15
was, en haar liet zitten met vijf kinderen,
en later de zelfmoord van haar zoon, dat
heeft haar helemaal laten imploderen.
Terwijl zij zeer sterk was. Ze gebruikte
haar talenten niet meer. Ze dronk, en liet
het gaan. Mijn moeder was fulltime ver
pleegster in de pediatrie. Ze hield erg van
haar werk. In 1994 is ze op prepensioen
gestuurd vanwege haar alcoholprobleem.
In alle vriendschap. Daar zat ze dan,

58 jaar. Wat haar structuur bood, waar ze
nog inspanningen voor moest doen om
niet te drinken, viel allemaal weg. Ze was
nog steeds een innemende, lieve vrouw.
Maar het licht was uitgegaan. Ze had veel
steun nodig bij haar eenzaamheid. Toen
ik in Zimbabwe zat voor een serie heb ik
haar brieven geschreven: mama, of je
blijft hangen in je verdriet en drinkt en
rookt je te pletter, of je probeert iets
anders! Altijd alleen zitten en glazen wijn
drinken, dan gebeurt er niet veel in het
leven hè? Maar ik realiseerde me dat voor
haar de pijn te groot was om dat als een
keuze te zien. Ik dacht: ik ga haar blij
maken met oma worden maar dat gebeur
de ook niet. Dus je kunt ook van je moeder
een voorbeeld krijgen van hoe je het niet
wil. Wat ik vooral niet wou was haar
negativiteit overnemen. Dat is jouw ding,
maar dat ga ik niet doen in mijn leven.
Ik ben zo rap mogelijk het huis uitgegaan
en zelfstandig geworden, ook financieel.
Als je zelf moeder wordt, begrijp je beter
waar de ongerustheid vandaan komt die
zich vertaalt in slechtgezindheid. Ineens
weet je waar haar gezeur vandaan komt.
De geschiedenis herhaalt zich! Tuurlijk
heeft zij van ons gehouden. Maar ze was
niet goed in het uitdrukken daarvan.
Mijn moeder was geen knuffelaarster en
las geen verhaaltjes voor. Ik kon altijd zo
smullen van Nederlandse meisjesboeken.
Dan stond er: mam kwam binnen met een
blad vol prik. Een indianengebrul steeg op.
Dan dacht ik: waarom komt mijn moeder
nooit binnen met een blad vol prik? Mijn
moeder was geen gezellige mam omdat zij
meer aan het overleven was. Wij hielden
vanaf ons 11de het huis schoon. Zij zorgde
voor eten op de plank, en dat we er niet
als slonsjes bij liepen. Mijn moeder zei
ooit: ‘Voor jou applaudisseren ze allemaal,
maar voor mij nooit.’ Ze wilde zeggen: uw
job is niet essentieel, maar die van mij
wel. Later is ze daarvan teruggekomen. Ze
was de beste toeschouwer. Als het niet
goed was, zei ze meteen: ‘Heel lelijk
decor.’ Of: ‘Uw collega was heel goed hè?’
Haha. Meestal had ze gelijk.”

P E T E R PA N

“Hier staat een kleine
sculptuur van mijn vader.
Ik heb de praktische kant
van mijn moeder mee
gekregen, en ik heb de
artistieke kant van mijn
vader gezien. Niet plastisch
meegekregen. Hij was een
Peter Pan, een heel leuke
grappige man die ons
meenam naar het atelier.
Maar als er geld verdiend
werd, omdat hij een
sculptuur had verkocht,
stond er ineens een paard
in de tuin. In plaats van
een wasmachine. Hij nam
niet de verantwoordelijk
heid om naast mijn moeder
te staan.”
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N I E T VA N D E F L I R T J E S

“Han en ik zijn nu 25 jaar samen.
Ik ben niet van de flirtjes. Ik ben
maar drie keer echt verliefd geweest
in mijn leven, en ik hoop dat het niet
meer gebeurt, want dat is een kracht
die groter is dan jezelf. Verliefdheid
heeft te maken met de grootte van
het gemis dat er in jou aanwezig is.
Ik vergelijk het altijd met twee lego
blokjes: zijn vol vakje is mijn leeg
vakje en omgekeerd. Tssk! En jezus,
dan past dat gewoon en versmelt
helemaal. Dan is het zaak om jezelf
terug te vinden in die relatie, en als
twee volwaardige blokjes te kunnen
doorgaan. Anders scheur je mekaar
in tweeën en blijft er niets over.
Dat heb ik met Luk Perceval gehad.
Een allesverterende symbiose.
Omdat er die samenwerking was en
ook de afhankelijke verhouding van
de regisseur versus de actrice. Als
je dan na zoveel jaar probeert naast
mekaar te komen, wat ik vind dat
een relatie moet zijn, en dat wordt
niet aanvaard, dan krijg je brokken.
Je daar aan onttrekken doet veel
pijn. Daar heb ik van moeten
genezen om in te zien dat ik veel
gelukk iger zou zijn met een man als
Han. Maar ik heb eerst dat andere
moeten meemaken om dat te besef
fen. Want ik geloof dat je manbeeld
bepaald is door je eigen vader die
boven je heeft gestaan. Mijn vader
was een sterke, dominante persoon
lijkheid, overtuigd van zijn grote
gelijk. Mijn vader was ook een knap
pe man vroeger. Hij gaf een cursus
boetseren aan vrouwen van dokters
die zich verveelden. Dan stond hij in
het midden en al die vrouwen
stonden rond hem. Nou, liever deed
hij niet. Veel vrouwen houden daar
van, want hij haalt het kunstzinnige
in je naar boven. Een stereotype
verhouding. Luk Perceval kon dat
ook. Hij was de leading man in het
theater toen. En die plukt mij eruit!
De liefde was enorm en dan maak
je ook nog eens de ene goeie voor

‘Verliefdheid is een
kracht die groter
is dan jezelf’
stelling na de andere. Wij zijn zeven
jaar samen geweest, Luk en ik. Het
moment dat ik mij begon te realise
ren dat ik gelijkwaardigheid wilde in
de relatie en geen genoegen meer
nam met die leerling-meester-ver
houding, begon het te barsten en te
scheuren. En begon hij wild om
zich heen te schoppen, en begon ik
argwanend en ongelukkig te worden.
Hij was heel verliefd, maar als regis
seur nam hij de rol van ‘ik ga jou
eens vertellen hoe je moet acteren’.
Ik was nooit goed genoeg. Hij zei:
‘Het enige wat jij kunt spelen is
Sneeuwwitje.’ Het waren andere
tijden toen. Ik ben in een voorname
lijk mannelijke wereld opgegroeid.
Die dynamiek was me vertrouwd.
Eerst mijn vader, toen Luk Perceval,
later Johan Simons. Han kwam op
het juiste moment. Bij Luk was ik
een beginnend actrice van 22. Toen
ik Han ontmoette, was ik een vrouw
van 31. Ik had aan mezelf gewerkt
zodat ik autonoom op mijn benen
stond. Ik wilde een man die naast
mij stond. Toen ik Han tegenkwam
voelde ik dat hij wel eens de vader
van mijn kinderen zou kunnen
zijn. Een jaar lang heb ik er omheen
gedanst. Han zei: ‘Mevrouw Dotter
mans, u kunt de boom in. Ik wacht
niet meer.’ Ik ben zes maanden naar
Zimbabwe gegaan om een film te
maken en mezelf weer heel te maken
na de breuk met Luk. En om naar
Han te kunnen draaien. En hier
zijn we: 25 jaar en twee prachtige
kinderen later.”

MOOI GEWEEST

“Dit zijn mijn vader en mijn moeder.
En daar ben ik. Twee verliefde mensen
in de jaren 60. Zo’n huis waar gedron
ken en gefeest werd. Wij sliepen dan
boven. Het is jammerlijk geëindigd
maar het is heel mooi geweest. Hoe
ouder ik word, hoe mooier mijn
moeder in mijn gedachten terugkomt.
Ik herinner mij een prachtig beeld van
mijn moeder. Wij hadden allemaal
kleine waterputten in de tuin. Mijn
broertje was daar met een beentje in
gesukkeld. Wij riepen: ‘Mammie!
David is in een put gevallen!’ Wij
hadden op de eerste verdieping een
balkon dat, zoals alles, nog niet af
was. Er was nog geen balustrade rond
gemaakt. Ik zie mijn moeder van dat
balkon springen als een hert, dat was
hoog hoor. Ze rende naar mijn broertje
die vrolijk zat te lachen en we kregen
allemaal een klets rond onze oren
omdat we haar onnodig in paniek
hadden gebracht. Haha! Maar dat
beeld, hoe ze als een hert naar bene
den vloog. Een stille maar krachtige
vrouw. Die contouren krijgt ze voor
mij meer en meer terug.”

89

FREELANCE
ALLES KON NOG

KEIGOED

“Een jaar of tien geleden werden allemaal bekende Vlamingen
uitgenodigd om een zelfportret te schilderen. Dat werd geveild.
Dit is een foto, het werk hangt ergens.
Ik kan helemaal niet schilderen. Maar ik vind hem keigoed gelukt.
Mijn gezicht is een beetje scheef. Ik was een jongensachtig meisje.
Sociaal, veel vriendinnen. Ik vrees nogal dominant, maar van
binnen heel verlegen. Zodra iemand mij op mijn plaats zette, kon
ik erg geraakt zijn. Als iemand mij zag, ging ik blozen. In een groot
gezin moet je altijd moeite doen om je aandacht, je plek op te eisen.
Ik studeerde nogal goed. Achteraf denk ik dat het was om goede
cijfers bij mijn vader te halen. Als je goede punten had, was je het
lievelingetje van mijn vader.”

‘Toen kon je nog

ergens tegenaan
stampen.
We waren jong,
alles kon nog’
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“Mijn eerste toneelstuk zag ik op school, op
mijn 12de. Yvonne Lex speelde Xantippe. Zo’n
monoloog. Die stond maar te orakelen met grote
gebaren. Ik dacht: tegen wie is die nu aan het
praten? Vier jaar daarna komt op diezelfde scene
Julien Schoenaerts staan, de vader van
Matthias, met Socrates. Die staat daar en praat
tegen ons. Nou, dat verschil, daar is de kiem
gelegd. Dat was toneelspelen. Contact maken. Ik
kwam als 18-jarig meisje vanaf de nonnenschool
op de Antwerpse toneelschool, waar overal
Flashdance-achtige meisjes liepen met been
warmers en rode lippen. Ik was overdonderd.
Ik was een truttemie, een braaf schoolmeisje
met een dikke bril. Ik werd direct als een ui
gepeld tot ik in mijn maillot in een klaslokaal
moest staan om een waterval te spelen. Doe
het maar eens, als je nog nooit in je leven
bewogen hebt. Je schaamt je werkelijk dood. En
dan zei Ilse Uitterlinden, een actrice die toen
lesgaf, godzijdank: ‘Els, adem eens in en doe je
schouders naar beneden.’ Ha!
Die begintijd van mijn acteren was intens en
rijk. Ik speelde Nina in De meeuw bij de Blauwe
Maandag Compagnie. Een van de eerste regies
van Luk Perceval, die theater veel dichterbij
bracht. We kwamen vanuit de sfeer van de grote
schouwburgen. Luk had die heilige zinnen van
Tsjechov bewerkt tot meer spreektaal. Een
acteerstijl die veel dichter bij ons stond. Dat was
nieuw toen. Toen kon je nog ergens tegenaan
stampen. We waren jong, alles kon nog. Ik kreeg
de ene prijs na de andere, waar ik geen enkele
aandacht aan besteedde. Dat had ik beter wel
gedaan, want ik heb er daarna geen meer
gewonnen.”

“Door corona heb ik al maanden
niet gespeeld. Ik wandel veel, en
lees in de tuin. Han is een groot
lezer, dus hij schuift van alles door
naar mij. Ik heb altijd gefunctioneerd in een gezelschap. Twaalf
jaar speelde ik bij NT Gent. Wij zijn
allemaal met de komst van de
nieuwe artistieke leider, Milo Rau,
ontslagen. Voor het eerst van mijn
leven werd ik freelance actrice.
Daarna heb ik een voorstelling met
hem gemaakt, Compassie. Verder
heb ik geen plannen meer bij
NT Gent. Ik heb altijd gewerkt,
soms te veel. Dat ik dacht: laat mij
maar drie maanden thuiszitten,
want er begint sleur in het zaakje
te komen. Dat is nu door corona
grondig door mekaar geschud. Als
ik te veel in de toekomst denk,
word ik onrustig. Mij ga je de eerste
jaren niet meer horen klagen.” ■

