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WIE ELLEN DIKKER (Haarlem, 1970)
IS cabaretière en columniste
Won in 2006 de Persoonlijkheidsprijs
op CAMERETTEN en werd met
haar eerste cabaretprogramma
TOENDRA genomineerd voor de VSCD
Cabaretprijs de Neerlands Hoop
(2009)
Speelt haar huidige show Buitenspel
over SUCCESVOL zijn en of dat
belangrijk is.
Schrijft wekelijks de column DE
KLEINE MESSI in Het Parool
OPVALLEND Dikker en haar vriend,
beiden niet sportief, hebben een zoon
met voetbalgenen; hij speelt bij Ajax
in de jeugd.

Affiche voor de Open Bak in
de Engelenbak, ca. 1990-1993;
ontwerp Joep Paulussen.

Cabaretière, columniste en
voetbalmoeder Ellen Dikker tourt
met haar vijfde soloprogramma
Buitenspel door het land. Een
voorstelling over winnen en
verliezen en de roep om erkenning.
Hoe heeft zij haar plek in de
theaterwereld veroverd? Wij
wandelen terug in de tijd langs
de Amsterdamse podia die ze
beklommen heeft.
“Hier kwam mijn fantasie op gang”, zegt de
cabaretière met enthousiaste overtuiging als
we voor het oude Crea-gebouw staan aan het
Turfdraagsterpad. Dat was in 1988. Ellen Dikker
was achttien, studeerde politicologie en besloot
een cursus toneelimprovisatie te gaan doen aan
het culturele studentencentrum van de Universiteit
van Amsterdam. “Die toneellessen waren zo’n
openbaring voor mij”, vertelt zij. “Alles wat in het
echte leven niet kon, mocht wel op de vloer. Ik was
best een keurig meisje, maar tijdens die toneellessen kon ik woedend zijn of onbeschoft. Een hoer of
een verwend nest. Toen we bij politicologie een keer

Het oude Crea (met het rode logo)

30

ONS AMSTERDAM februari 2017

aan het Turfdraagsterpad in de jaren
negentig van de 20ste eeuw.

de héle dag discussieerden over democratie, dacht
ik: ik vind toneelspelen veel leuker. Ik wil naar de
toneelschool.”
Met enige weemoed staren we in het donker naar
de felle kantoorlichten van de opleiding kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen, die nu achter de
wat sobere gevel van het oude Crea-gebouw zit. Het
culturele centrum én het sfeervol café zijn in 2012
verhuisd naar Roeterseiland. Nooit was het hier stil,
maar nu is het nogal doods. Zelfs de fietsverkopende junk is nergens meer te bekennen. Dikker: “Ik
vind die ontmanteling wel jammer. Dit is zo’n mooi
oud Amsterdams gebouw. Ik herinner me binnen
van die marmeren trappen die helemaal ingesleten
waren. Zóveel voetstappen zijn daar gezet.”

Cameretten
Het is half negen als we verder wandelen door de
feestelijk verlichte stad en koers zetten richting
de Keizersgracht. Een avondwandeling vonden we
wel passen bij de wereld van theater en vermaak.
“Dit is normaal de tijd dat ik optreed”, vertelt de
cabaretière opgewekt. Als andere Amsterdammers
thuis wegzakken op hun bank met de afstandsbediening in hun hand, staat zij op de bühne – op
scherp. Ze won in 2006 de Persoonlijkheidsprijs op
Cameretten met een korte soloshow, waarin ze uiteenlopende tragikomische karakters speelde die
worstelen met het moderne leven. Ze bouwde die
uit tot haar eerste programma Toendra en viel op.

Toneelschool

		

De Krakeling

Bellevue / De Smoeshaan

l Keizersgracht l Nieuwe Passeerdersstraat l

Recensenten noemden haar een “frisse wind in het
hedendaagse ego-cabaret”. Iemand “die achter
de lach een hoop te vertellen heeft”. Cameretten
is het befaamde, jaarlijkse festival in Delft waar
nieuw cabarettalent zich presenteert.
We staan voor de voormalige toneelschool aan
de Keizersgracht, een voornaam gebouw met
een dubbele trappartij dat de nummers 418-424
bezet. In 1996 verhuisde de school naar een groter
onderkomen in de Jodenbreestraat. “Ik moest wel
zeven audities doen, voordat ik werd aangenomen.
Ik was zó blij dat het me lukte. Ik vond het allemaal
erg indrukwekkend. De school deed me een beetje
denken aan Fame, een tv-serie over de New Yorkse
school voor muziek, dans en toneel. Ook bij ons
kwam het voor dat iemand spontaan piano begon
te spelen en de rest in dansen uitbarstte. Heel
leuk, maar ik was er nog niet helemaal aan toe.
Ik had alleen Crea-ervaring en was een van de
jongsten in mijn jaar. Ik kon mijn plek niet goed
veroveren in een klas met mensen die veel ruimte
innamen.” Een van haar docenten was de bekende
acteur en regisseur Ton Lutz, overleden in 2009.
“Een grootheid. Ik klapte steeds meer dicht, terwijl
je voor theater jezelf juist moet durven laten zien.
Na een jaar moest ik weg. Dat vond ik heel erg.”

Hoekje

actrice in Amsterdam aan de slag te gaan. “Ik deed
veel jeugdtheater in die tijd. Ik herinner me dat ik
in De Krakeling in de voorstelling De liefde van de
zeven poppen speelde. Ton Lutz, de docent waar
ik zo tegenop keek, zat in de zaal. Zijn dochter had
het decor gemaakt. Hij vond het prachtig, hoorde ik
later van haar. Ik had mijn angsten overwonnen.”
Langzaam groeide de behoefte om eigen theater te
maken. Zij schreef zich in voor het Cameretten Festival 2006. “Mijn oudste zoon was in 2005 geboren. Ik
wilde minder afhankelijk zijn van regisseurs. Ik werd
bijvoorbeeld nooit voor iets komisch gevraagd en
daar had ik nu juist zo’n zin in.” Om proef te draaien,
gaf ze zich op voor de Open Bak van Ben Lansink, in
theater De Engelenbak, het huidige Frascati 4 in de
Nes. Hier zette de actrice net als veel andere kleinkunstenaars haar eerste stappen op cabaretgebied.

Ratjetoe

“Vroeger werden de
namen van de artiesten
bij Bellevue nog echt
met plakletters op het
grote aankondigingsbord
boven de ingang gezet.
Nu is het digitaal. Heel
jammer vind ik dat. Bij De
Kleine Komedie, waar ik
ook graag optreed, doen
ze het gelukkig nog wel
op de ouderwetse manier
met letters op de gevel.”
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“De eerste keer was echt héél erg. Een ratjetoe.
‘Wat een freaky psycho is dat’, hoorde mijn broer
iemand achter zich in de zaal zeggen. Ik had nog
wel een lange weg te gaan.” Inmiddels presenteert
de cabaretière afwisselend met andere bekende
Amsterdamse kleinkunstcollega’s de Open B.A.C. De
laatste drie letters staan voor Betty Asfalt Complex,
de nieuwe locatie van de oude ‘Bak’ sinds 2012.
Van jeugdtheater De Krakeling is het een klein
stukje naar Bellevue aan de Leidsekade. “Dit is een
beetje mijn theater”, zegt Dikker trots. “Ik heb al
mijn shows hier gespeeld en Buitenspel ging hier
vorige maand in première. Het is zo fijn om in je
eigen stad te spelen. Overal hangen borden met de
aankondiging. Je hoeft pas om zeven uur van huis,
gaat op je fietsje naar het theater en na afloop is er
nog een leuke nazit in café De Smoeshaan. Ik doe
hier wat ik het liefst doe.”
De plankenkoorts is ook een stuk minder geworden,
vertelt ze even later in het rumoerige café. “Ik heb
veel vlieguren kunnen maken. Vroeger raakte ik in
paniek als een zaal niet meeging. Waarom willen
jullie niet? Vinden jullie het wel leuk? Nu sta ik veel
steviger op dat podium, ik ben niet meer afhankelijk
van de reacties van het publiek. Ik had altijd veel
rotzooi bij me tijdens een optreden. Pruiken, attributen. ‘Daar heb je Ellen met haar spullen’, grapten
collega’s weleens. Maar bij de nieuwste voorstelling
heb ik alleen nog maar een krukje nodig.” ●
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Ellen Dikker is even stil. “Ik heb ook leuke herinneringen”, lacht ze. “We hebben de hele Hamlet
weleens in tien minuten gespeeld en café de
Doffer zat vlakbij. Daar heb ik leren drinken en
roken.” En ze zag héél veel toneel in die tijd. Met
een pasje van de toneelschool kon ze voor f 5,overal naar toe. “Ik hield van Mug met de Gouden
Tand, van Vlaams theater in De Brakke Grond, van
Toneelgroep Amsterdam. Ik heb toen echt mijn
eigen smaak ontwikkeld. Als je jong bent, ben je
ook nog zo uitgesproken. Of ik vond iets vréselijk
of práchtig!”
De gelukkigste tijd van haar leven bracht ze
uiteindelijk niet in de hoofdstad maar in Eindhoven
door, waar ze na twee jaar van omzwervingen de
Theaterschool ging doen. “Ik liet me niet meer
in een hoekje drukken. Dat overkwam me niet
meer. Ik heb meteen in het eerste jaar mijn plek
opgeëist.” In 1997 trok Ellen Dikker met een
diploma op zak weer de grote rivieren over om als

Leidsekade

