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Annie in

!n,

NechuslÍan. die de lelevisiese
Íie màktc aan dc h.Dd va! de bio
gmlie van .{i nc.iet vrn der Zijl, heeft
eenssezesd: "lk bcn tiidcns hei makcn van de serie echl và. Anniesaao hou
den. NlaarÀmie i{as weleen heelhcftige
pesóonials ik haar ir het echle lelen had
sekend, lràd ik waaNchijll;ik alsrand ge

houdenl lloe zou drt Íu iullie zijnl
Annemarie Prhs: "Dat !Íeet je nictl
Kiik, s,ij hcbben te maken met het pe.so
nage A.nic zoak ze ii het soipt is neeÈ
gezet. \4ràr in hocaerc komr dar overeen

met deechte,{nnicl I)at§cctjc looit he
lcnraai. NIa.r'onze r\.nie wlts wel hcbbcrig. Ze had graas de lardachl, wilde gÍaag
in het middelpnnt staan. Er ze \!as i.der

í).

da.d heftig. En ik bcn ook een heiiig per
soon dusoldat zo gocd 7-ou z;jr segaani
N1alou

nat

Corter: Ík kxn he rrel vindcn in

Dra 48t

Ik denk dat ik ook àG1Dd

zou belvàre.. i\laarmiin faDtasie orer deze
vrou1, is ook seldàt,e ÍDcnscn toch nier
hccl dichtbij laat kome.l'

lrievoud

Sànnc \rosel: "lk speel hààr àls ion,r
neisje. lk dcnt dat ik sel mer hààr had
kunnen ofschictcn. i\laar misschied hàd
ik haar ook weliÍÍn,nt gevoDdcn, omdat
zc cen bceiie bescheter wxs in dietiid.l)at
s,às ik ,cllook lrel hoor, op die leeftijdl'

Go,ler: 'lbch

is hcr niet zo dar wij An
niefroberèn tc imitcrc!. Behalve io klenre >

5l

harÍm!, Dick, de ijsschots is:
Vogel: "lk speel haar vaD haar viiftien
de lot haar 32Íe. Ze is ecn hcel iimide
s.hoolmeisje dat lan rllcs wil, marÍ .iet
durk. Zc is oozckcÍ. Ze scltijlt wel, maar
durft dat niet àan de buiterwereld te laten
,ien. Dàn Lomt er bij her gez;n;n lcclÀít)
een tijdje ee! heelw;ld nreisjc uit Amster
daD woren:Tops. Zijbrcngt wàr kledr nr
Annies lelor: zc r)kcn en (lrinken. en ze
saan a.hter dc io.sens ran. l,àter wordt
ze vcrlicld op ltlix en gaat ze met hem
naar bed. Noujà, eigenlUkdwnrst zc hem
dàaÍ enisszits toe. Zc No t zwangeÍ van
hem en ondergaat cen abo.tus. Dal is niet
sen dàr

vcelme.sen * elen !à! lnnie]
GoÍcr: 'l)e peÍiode die ik speel, besint
al: /.cbii H.t Pdn./ Càat \\erker, b1 hct

iets $,ai

àrchiel Dan is ze 31. maar er is ecn foto
vd haar uit dic tiid waarop ze wel zeíig
Iijkt. Ze draag.t gróte wolle. 1Íuien en een
lompe rok, hcel on,rintrekkelijk, echt een
mdsjc. VooÍ een pesoneelsxvond levert zc
- ietwat angstig een sketch il. Die worlt
voorgedrugen doorSnron Cann;gsclt: cen
gÍoot succes. Op 1àtoivaD vijfiàar lateÍ is
ze een leukc blonde vrouw gervorder, veel
sl,nke.. en hèt veel meer zelfuertrourven.

Zc ()mmeh sàt ad lret mamen- hct is
ccn tijd van losse séksuele mor.al. Uitcindelljk7et ze eer .ontacradveÍentie, en zo
vindt ze haar echte liefde: Dick. Dan is ze
welop het hoogt.puntvan haar levenl'
Prinsr"Nliin liin besint àls An e 66 is,
rcD

tiide vàn het gÍole succes dat ze met dc

nnNicll -À;r1lr1 had. Dan s ordt ze tcnrg

dinee.: hoe ze bljvoorbceld haàr sigàÍet
vasthoudt, ofhaar glas wijn. \'Iàrr de serie
i§

!n.r,n

h,r 1,.!. (!.rlB,l. F.n ee. lief

geÍoepen naar Frankrijk, s,aar zc intusscn
woont mer Dick. HU ligt zick op bed; in
die tijd besint ook zijn depressie. Yànàldie
tijd $ordt zc heen en seergeslingerd tus
scn het succes,lvaar ze erorm van seniet,

e. ha.r Dick, met wic hct bcrgafwaàrls

desverhàal. ,{noie is in \edcrland gclield
veuvege haar werk, maar rls deze seiie
h Ànerika ofinJapan zou sl)rden uitge
zondcn, zou hct óók een goeie. mooie se
ric zijn, over een n,teresa.le vrolNr. Hij is
ook Èooi gemaakt: mooigedraa , mooi

wil er cen cind à!n fràken.mààr
zijn dok1.r zcst dat daaÍ geen spràke lar
kan z!n, omdat hljverder gezond h. Vaar
ja, hoe eelrnd l,enje alsje zó depressiel
benli Uitenrdelilk scoon ADnie zijtr cutha

I'.i.s: "En van hààr $erk krijgje ook

nasiepillen, eD hii Dccmt die. Ydnàldàt mo
haar werk
ment kan Annie h.1ar leven

Hoe is het om

z! n icoor

13

slrclen?

Gorter: "Ge§eldigl Voor nrij is het is
ook dc ee6te kccr drt ik z(tn grote rolop
PÍins en VoCel, Ír koor: '\bor miiookl"
Prns:"Same speeh de opkomst, Nlalou
de bloei, ik dc onders.ng. Same. riji we

Goftci $raarbiiic

52

ftisschien kunt zes

gaat. Dick

!d

"\'làar dan wordt Ànnic

bln . llcn

rarnp voor een vrourv dic leeft bij de gÍàtie
vao het lezcD cn sch.iiren, en v.tn hel ob
sencren van mensen. ze drnrkt en rookt
als een gek, zelG o.der de douche. Uitehdelljk besluit ze er zelfeeD ciod aan !e
maken. Ilet de p;llcD dic nos over wàren

van Dick. Na ccn vc,j.ardagsfeestje x,aar
ze heel rcclmcDscn v.oÍ uilnodigr]

30
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Dat is

behoorlijk dramatisch- Wat was er

Ié!k om te spelen?
Prins: "Er zitten veel liedjes in de serie,
het gaat heel bruraal vD de
in de àndere een beetje.t rr,rsD"/..rbe

achtig. Malou zingt pmchtig! Zellmoes!
ik daar hard aan trekken; ik heb echt een
nieuw kunsrie ,.eleerd. Mà
teurs was het een soort snoepdoosl'
lbgel: 'Wat ook heel leuk was om te
spelen: als Annie in de oorlos hoofd van
de bibliotheek is i. \,1issi.gen. Daar stuipt
op en dàC ee. inbrekerbinneó. Die slaat
ze op z!j. hoofd met een dik boek en pakt
ze zijn geweer aÍ In her echte lsen is dat
rouw€ns Diet zo gegaan, ze had dat ge-

logmi'
Prins: Zo rva Annie óókl Z. heeft in
haar leven veel mooie inteniews gege
ven, die in de serie tot één iDteriew zijn
gecomprimeerd, en daarin verint ze ook
allerlei verhalen dat is een leitmotiv in de
serie. \\àt ook een mooie vondst is_ is dàr
als Dick overlljdi, ze tegen hem blljft pra
ten. op die manier verschijnt hl aan haar,
kàn zii haar verhalen ààn hem vertellen.
De serie zit dramatisch zi goed in elkààr:

Wat hèrkennea jullie van AÍlnie in je"

zeln
Gorter:'Dàt onhandise van he, dat
chaotisch€, dat zie ih bï ons dle dlie te
rug. Het zoÍgt v@r ontroereode sc€oesl'
Pdns: "En ze was een workaholic. dàt
herken ikook. Diehoudingvan: als ik niet

meer kar werken, wat moet ik dan nog?
dat heb ik ooL Dat klinkt wel e€n beetje
àÍmoedig, màar zo is het well'

-

GoÍer: ïà, we ziln alle drie nosal

worrQholics. ve€ljonse colega s vinden
dubbelen een probleem: overdàC repete
ren ofeen film draaien en 's avoóds een
voorstelli.g spelen. Ik heb nu twee kinderen vaD drie en vijl dus dat gaat voor mt
ook niet meer zo makkelijk. Maar ik heb
me altijd het schompes sewerkt. wmt dat
is het leulxte wat er is]"
Pri.s: "Het is eisenlijk seen we.ken,
maar een manier van levenl

Vogel;"lk hou

ervaD om

veelverschil

Iende dingen te doen. Midder in de draaiperiode van .r2,/; heb ik voor het eerst
sinds mijn zestiende een maand níet gewerkt en ben ik met mljn vriendje wouter
door Amerika gaàn trekken. Dat vind ik
twee weken laog leuk, maar daàma word

ik zo onrustigl Dan voel ik me nutteloos,
iets g,àn makenl"
Goner:"Wat ik ook vàn Annieherken,

wilik

-: :il:

rl

ar.enbEr2009

is haar

rellbeeld. iíe

is heel

oízeket. ZekeÍ

heid is ook niet mljn sterkste kant. Ik vond
mqelfvroeger ook lelijk, dacht altïd: met
mij e. de lielile wordt het niks. Dat ik nu
een man en twee kinderen heb. is ieis w,,r
ik met verbzing naar kijkl
Vogel: "Dàt heb ik ooklTot óijn achrtiende, toen ik verkering kreeg met Wou-

ter. dacht ik dàt er nóóit-nooit nooit
iemand op me zou vallen, zo lelijk vond
ik mezelf Maar dat vond ik nier e.g want
het leek me wel interessant om zo leliik
mogelllk op hèt toneel te staaD. Later ont
dekte ik pàs dàt een knàp iemand spelen
óók interessaít kan zljnl'
Prins: "Ik denk dat bÍDa àUe vrouwen
nog ste€ds een mindenaar.ligheidscoÍnplex hebben. Ik heb me ook zó ongelukkig
gevoeld. Tot mijn vÍftiende. Twintigste.
Nou ja: veertigsre, viiliigstel'

Gorter: "Meisjes van nu kunnen

be

>

ter sexy ztn; dat is neer geaccepteerdl'

veel meer geëÍpeíjmenteerd, op alle vlakken. Ik heb dat volop meegema*i. Ik be.

Prins: ïa, maaÍ dan slaat het vaak s,eer
door Heel tri6t om te zienl'
GoÍer:'Als ik dan die meisjes van zestien zie, die zo zelfvezekerd zijn e. pre
cies weten wat ze willen.:
Prins: "Weet je dlt zekeri Ik denk het
niet, hoor Die onzekerheid zit biivrouwen
ingebakken, is vo alle tiden:

ookecht een altemàiieftheatemaakster
ik mljd de srote schouwburge., datr voel
ik me niet thuis.Ikben Du eeo stuk aan hei
maken met Den.is Nlolendiik en Jan van
den Berg van Theater Adho., gebàseerd
op het stuk ,4/raralu lan George Tàbori,
over dejoodse kwestie in hetjaar 70 .a
Christus, maar nog altljd actueel. wijwillen g€en subsidie aanvragen omdatwe dan

Waar zijn iullie nll mee bezig? Annemarie, jij zit regelmatig in Cambodja?

weeí moeten saan liegen.Je moet nameljjk
precies kunnen vertelle. hoe en wd het
gaat worde., en dat wete. we nog nietl'
Wat insp;reerljullie?
Prins: Mensen uit andere disciplhes,

Prins: 'Ja, een kennis vm me blide veF
enigde Naties vroeg me vier jaar geledeD
om stukken te màken mer Cambodjaanse
lrouwen. Over de se.ocide in de tijd tan
Pol Pot. Ik ben er inmiddels aven k€er ge
rveest, en deze winter zit ik er weer twee
mamden. Het is heel dankbaar werk om
bij te dEgen aan de ve(verking van oor-

zods Louise Bourgeoisl Zij is beeldend
kunsten$r, ze màakt pÍàchtig weÍk. Ze is
96

logstrauma's. Er zijn plannen om onze
Cambodjaanse vooretelling ook in Rwan
da te gaan speleni daar heb ie natuuÍliik
ook veel oorlogsslachtofeB. Het idee is
om lotgenoten met elkaar in conta.t te
l\4alou,

jij

jaàr en weet niet

vb

ophouden. Misha

Mengelberg iDspireert me ook: hjj

Íekt

zich van niemand iets aan, doet nooit'zo-

Gorter "lk wil gÍaac voelen dàt er in
een voorslelling een gïote noodzaàk zit.
Ofdat nou oveÍ iets mMtschàppelijks g.àat

of dat het in het kleine psy.hologiscàe
maakl ook ge6ngageerd the-

zit, het menselijk onvermogen. Àlsje het
zlveet mmr veÍmo€dt waàmee ier§ is ge
maakt, dàn is het àkijd goed. Ofhet nou
om muziek, beeldende kunst, theater of

aier.

Gorter: "Ja, maar ik ben natuurlljk
meer àctrice dan maakster. Ik werk met
regiseur OIa Mafaalani en Ko van den
Bosch blj het Noord NedeÍla.ds Toneel.
Zij initiëren, en ik voeg daar dan in.Ik heb
ook weldineen g€daan die lichter waren,
zoàls -prf,rrd met Paul de Leeuw. Ik engageer ne wel altijd met de mensen met wie
ik werk ik sooi me er volledig i. I Ik zit nu
blj de vaste kern van het Noord NedeÍ
lands Toneel. Ik vind het 6jn om blj een
roneelgezelschap te zitten, ben gÍaag bij
meer dan éé. rol, één voorstellingbetrokken. Dan kanje meedenken over het to
iaalbeleid, het Ceheel."
Tesen vosel: "Zoujij nietje vaste eigen
gÍoep willen hebben?"
\rogel: "Ik héb een gezelschap: De Voselfabriekl Samen met mljn broeri per pro
iect zoek ik acteurs erbii. Dat is heel leuk
om te doen: eigen voorstelling€n make..
\Iaar ik wil meer doen: óók !v en film.
It §il niet steeds hetzelfde trucje heÍhaIen. Nu speel ik bijvoorbeeld ook in Flur
Iarfl Ik moet straks beslissen of ik weer
roor xree jalr structureel subsidie aan
Eag voor De VogelfabÍiek, of dat ik dat
ad hoc per loorstellirg gà do€n. De vorige
ker heb ik structureel aangevraaed en eekesen: voor twee jaar Komerd jM ga ik
he€lleeltoneel maken omdat ikvoris jaar

ls het niel raar om zo veeltijd aan eenzelfde Íolte besteden maar elkaar niet
tegen te komen?

GoÍer: "Er

is een dag geweest waarin

we een liedje opoamen met ons drieën.

veel ander werk heb gedaan en dingen heb
doorgeschove.. Dat is wel te gek, dat het

Wjj speelden een moment na de dood van
Anoje in de bemel. \\re stonden stjl op
een dràaischljf te kijken naaÍ,11e dansers
om ons

hen. Toevallig was dat de halve

crew, wmt we hàdden diedagniet genoeg

iguranten. Dàt lvàs
ls Nederlaad een goed land on thealer
te ma*en?

liosel: "Het allerbeste landl Vànaf miin
z€stiende heb ik hier betaJd kunnen werkeÍ. als actÍice. schrijÈter en regisseui In
welk andeÍ ldd zou dat kuDneDt'

GoÍer:"Ikvind Nederland ookwel

en

goed theaterlmd. NÍàar tegelijkertjjd vind
ik ook dat Nederland heel erg àrn het ver
trutten isi kÍk maar eens naar her aanbod
aan televisieprogramma'sl Mlln kinderen
van drie en vjjfzien zoveel truttiger dingen
dan ik toen ik jong lvasl AlsofBalkeneDde
zelfde veÍrutting binnen de adistieke wePrjns: "Het is allemaal veel tnttiger nu!
In dejàren zestig, zeventig, tachtig werd eÍ

een ontíoerend
'1,e1
momedt. Bijons alle drie was onze bril be
slagen.Je werkt zo làng mei die mense.l
dan gaje toch van a houden:
Vosel: "De enise kereD dat wÍ elkaar
verder tegenkomen, is ttdens interiewsl
En ik kwam Màlou laatst teeen bij ee.
expositie over het leven van Annie i. de
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Àmsterdam.

hahal

Prins: Het draaien van

.rrfii

was een

mooie periode. Hetwas onvergetelijk om
ààn deze productie te werken. Zo veel
vakmanschap om je heenlJa, ik mis het

wel."
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