
In het binnenste van actrice Elsie de Brauw (1960) kolkten 
lange tijd angst en onzekerheid. Nu ze de 50 voorbij is, 

rekent ze af met die erfenis uit haar jeugd. “Het duo ik ben 
niks en ik kan niks wens ik niet meer toe te laten.”

TeksT: Minou op den Velde. Beeld: Brenda Van leeuwen. Visagie: Manous neleMans

Mama is altijd 
bereikbaar  (Leest 
voor) “Mama, je bent 
het dierbaarste wat  
er is. Ik verlies je 
 alsjeblieft niet. Je 
bent mij heldin door 
vuur en wind. Je hebt 
alles wat ik maar wil.
Lief hè? Dat kreeg ik van mijn oudste zoon toen hij 7 was. 
Nee, ik weet niet meer hoe ik reageerde. Ik weet zo veel 
niet meer, omdat ik altijd maar door moest, van school 
naar productie. Overleven. Omdat ik zelf geen fleurige 
jeugd had overcompenseerde ik met mijn kinderen.  
’s Nachts na een voorstelling flanste ik nog een carnavals-
pakje in elkaar. Ik wilde niet dat zij iets misten omdat ik zo 
nodig moest werken. Dit gedicht is me dierbaar omdat er 
in staat dat ik het goed deed, tóch (lacht). Maar ik ben blij 
dat ik altijd gewerkt heb. Anders was ik totaal in mijn  
kinderen opgegaan. Mijn zonen zijn nu 24 en 22. Maar de 
navelstreng voel ik nog. Ik heb bij de Volksbühne regelma-
tig een repetitie stil laten leggen omdat Willem, de jongste, 
iets niet kon vinden. Mama is altijd bereikbaar. Erg hè?”
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         Elsie de Brauw ➜ Mijn moeder was 49 toen ik werd geboren, ze had geen zin    in mij  ➜ Johan zegt soms: ‘Jij had gewoon met een van je broers moeten trouwen’

Autonome daad  “Ons bed 
zweeft boven de huiskamer. 
Prettig, om in een ruimte te  
slapen waar het leven gewoon 
doorgaat. Johan en ik zijn 
alleen samen in het weekeind. 
Doordeweeks werkt hij in 
Duitsland als artistiek leider 
van de Münchner Kammerspiele.
Ik ontmoette hem op de toneel-
school. Hij was mijn leraar. Het 
duurt lang voor je die dynamiek 
kwijt bent. Dat ik vier jaar 
 geleden niet meeging naar 
Duitsland voelde als autonome 
daad. Kom zeg, ik ga een beetje 
achter jou aan lopen! Ik kan het 
alleen, ik heb jou niet nodig. 
Zo’n keus, daar word je zelf-
standig van. Dat je niet meer zo 
de leerling bent. Johan vond 
het heel jammer. Maar jij gaat 
toch mee? zei hij. Maar ik ga 
niet als actrice in een land 
leven waar ik de taal niet 
spreek. Ik heb wel in München 
gespeeld, maar uit eigen keus, 
niet omdat hij dat wil. Bij 
iemand ingelijfd worden, daar 
gaan mijn haren recht van 
overeind staan. Toen we in 
2005 samen bij NT Gent 
 binnenkwamen, voelde ik dat 
mensen dachten: o de vrouw 
van de baas mag hier ook een 
rolletje spelen. Ik haat dat.” 
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