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ADVERTENTIE

Tien jaar geleden nam ik afscheid van het 
vak. Met mijn man en zoon verhuisde ik 
naar Friesland. Ik zag de voorstelling Wil-
helmina als een mooi sluitstuk. De dozen 
waren nog niet uitgepakt of ik werd voor 
de musical Cabaret gevraagd. Dat was 
meesterlijk om mee te maken. Joop van 
de Ende adviseerde me om door te gaan. 
Daarna bleven de rollen komen. We zijn 
maar weer terug verhuisd. 

Zolang mensen naar me willen kijken 
ga ik door. En daarbij: de laatste jaren zijn 
er meer interessante vrouwenrollen. 
Vrouwen hebben op latere leeftijd een 
interessanter leven. Als vrouwen vroeger 
60 werden, trokken ze een bloemetjesjurk 
aan en dan zat je in de hoek met een boek. 
Nu beginnen ze net aan hun derde man. 

Wie: Renée Fokker (29 juni 1961, 55 jaar)
Werk: Toneel-, televisie- en filmactrice 
Bekend van: De zomer van ’45 (1991), 
Vrouwenvleugel (1995), Overspel (2011), 
Zwarte Tulp (2015-heden)

‘Ik ben niet iemand die ze als ‘archetype 
moeder’ vragen. Meestal krijg ik pittige 
vrouwen toebedeeld. Misschien door de 
indruk die makers krijgen als ze mijn fo-
to’s zien. Geen regisseur lijkt dan te be-
denken dat ik er zonder make-up al heel 
anders uit zie. Ik zou ook een heel door-
snee boerin willen spelen, maar daar bel-
len ze mij niet voor. 

In film- en televisieland zijn producen-
ten de baas. Je moet niet denken dat re-
gisseurs nog veel te vertellen hebben. 
Producenten zijn over het algemeen man-
nen. Dat heeft een oppervlakkiger vrouw-
beeld tot gevolg. Maar meer vrouwelijke 
makers is geen garantie op gelijkwaardi-
gere rollen, hoewel ik wel merk dat man-
nelijke scenarioschrijvers eerder een 
clichébeeld van een vrouw neerzetten, 
dan vrouwen zelf.

Als actrice ben je altijd afhankelijk van of 
je wel of niet op het ‘wenslijstje’ van de 
makers staat. Het ene moment ben je heel 
gewild, het andere niet en zijn dan opeens 
anderen dat. Het ene jaar speel je in drie 
telefilms, en dan is er weer niks. Dan slaat 
de angst om vergeten te worden toe. Der-
tig jaar terug had ik al periodes dat ik 
dacht: dit was het dan. Ook toen ik net 
bevallen was en met mijn kind op de bank 
zat. Ik had het nog niet gedacht of ik was 
weer ontzettend druk, en won een Gouden 
Kalf voor mijn rol in 06.  

In België heb je veel karakteristieke 
koppen. Fantastische acteurs met rare 
hoofden of lijven. Dat zie je in Nederland 
niet. Hier moet iedereen maar knap zijn. 
Dat vind ik jammer. Als je op de Neder-
landse toneelscholen kijkt, zie je alleen 
maar knappe kinderen. Het lijkt wel of 
Nederlanders helemaal gladgestreken 
zijn. En als er al wat mankeert, laten we 
dat een plastische chirurg opknappen. Ik 
heb vroeger een zwaar auto-ongeluk ge-
had. Na tien operaties, laat ik niemand 
meer iets aan mijn hoofd doen. Dat maakt 
me ook minder beïnvloedbaar. 

Er zijn ook oudere actrices nodig, ik ga 
mezelf niet jonger maken. Ik vind mijn 
werk nog net zo leuk als vroeger. Mis-
schien nog wel fijner, omdat ik nu meer 
ervaring en daardoor zelfvertrouwen heb.’
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