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dubbel interview

voor het leven’
Ze hebben dezelfde vader, maar kenden elkaar 
niet. Tot vijf jaar geleden. Presentatrice Sandra 
Schuurhof ging op zoek naar haar biologische 
vader en kreeg er ineens twee broers bij, én 
een zus, cabaretière ellen dikker. ellen: “Mijn 
vader zei: ‘je halfzus staat op de stoep’. Ik 
schrok me helemaal lam.” 

Tekst: Tanja Spaander. Foto’s: Ruud Hoornstra. 

Halfzussen Sandra en ellen kennen elkaar nog maar 5 jaar

‘Wij zijn  echt vriendinnen
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A
ls Sandra (41) en Ellen 
(42) het Haagse hotel 
Mozaic binnenlopen 
voor de kerstshoot en 

het interview, worden er al 
snel grappen over en weer 
gemaakt, worden de laatste 
familienieuwtjes gedeeld en 
kledingadviezen uitgewisseld. 
Niet gek, voor twee zussen. 
Toch is hun verhaal niet zo 
gewoon, want de twee kennen 
elkaar pas vijf jaar. Toen San-
dra in 2007 op zoek ging naar 
haar biologische vader, vond 
ze niet alleen hem, maar ook 
een stiefmoeder, twee oudere 
broers en een zus – Ellen dus. 
Nu, ruim vijf jaar later, heb-
ben de zussen een sterke 
band. En wat meteen opvalt: 
nagenoeg dezelfde haarkleur! 
“Dat donkere hebben we van 
onze vader”, zegt Ellen. “Het 
grappige is dat ik Sandra van 
al zijn kinderen het meest  
op hem vind lijken. Qua 
huidskleur en mond bijvoor-
beeld. Dat was het eerste wat 
me opviel toen ik hoorde van 
haar bestaan, haar naam 
intikte op Google en foto’s 
zag.”

Sandra, waarom wist jij 
zo lang niet wie je vader 
was? 
Sandra: “Omdat mijn moeder 
en onze vader nooit echt 
samen zijn geweest. Ik ben 
niet uit een relatie geboren  
en mijn vader was niet in 
beeld.”
Ellen: “Laten we het maar het 
Prins Bernard-kantje van onze 
vader noemen…”
Sandra: “Mijn moeder heeft 
me nooit veel over hem ver-
teld. Ik wist dat ik hem ooit 
wilde zoeken, maar was druk 
met werk en toch ook een 
beetje huiverig, want ik wist 
niet wat ik zou tegenkomen. 
Zou het iets toevoegen of een 
grote teleurstelling worden? 
Vijfenhalf jaar geleden besloot 
ik dat het me niet meer uit-
maakte en ik ook niet per se 
een relatie met mijn vader 
hoefde. Ik wilde puur weten 
wie mijn vader was en of ik 
op hem zou lijken.”

Ellen: “Pas achteraf bleek dat 
mijn vader én moeder wisten 
van de zwangerschap. Mijn 
moeder had blijkbaar al vaker 
gezegd: ‘Op een dag wordt er 
aangebeld en staat jouw kind 
op de stoep.’ Maar mijn broers 
en ik wisten van niets.”

Hoe heb je het 
aangepakt toen je zijn 
identiteit wist?
Sandra: “Precies zo: ik ben 
erheen gegaan en heb aange-
beld. Ik zat al een tijdje met 
bonkend hart in de auto,  
verderop in de straat. Toen 
kwamen er twee mensen 
voorbijgelopen en ik wist 
meteen: dat is hem. Nergens 
op gebaseerd, het was een 
lange straat en iedereen had 
daar kunnen lopen. Maar ik 
voelde instinctief dat hij het 
was. Het moment dat ik aan-
belde, voelde als een sprong 
in een ravijn. Maar ik moest 
doorzetten. Mijn vader deed 
zelf open en ik zei: ‘Ik wil je 
niet laten schrikken, maar  
ik denk dat ik je dochter ben.’ 
En toen schrok hij wél, haha. 
Hij begon helemaal te stame-
len, zo van ‘Dat kan toch 
niet’, maar liet me wel bin-
nen. Ellens moeder had het 
meteen door en omhelsde 
me. Dat vind ik nog steeds  
zo knap van haar.”
Ellen: “Toevallig belde ik  
’s avonds mijn ouders. Mijn 
vader was opgewekt en riep: 
‘We hebben bezoek!’ Dus ik 
vroeg wie, want het klonk 
leuk. ‘Nee, dat vertellen we 
nog wel.’ Ik bleef aandringen, 
want wat kon het nou zijn dat 
hij zo geheimzinnig deed?  
Ik weet niet meer of hij uit-

eindelijk zei ‘je zus’ of ‘je 
halfzus’, maar ik schrok me 
helemaal lam.”
Sandra: “Hij zei het echt een 
beetje plompverloren. Ellen 
stond op de intercom, dus ik 
hoorde alles. Ik vond het 
nogal een schok dat mijn 
vader zoiets over de telefoon 
vertelde. Inmiddels weet ik 
veel meer over de onderlinge 
relaties en dat Ellen nooit nee 
had geaccepteerd, die was 
blijven doorvragen totdat ze 
antwoord had. De familie is 
heel open en vertelt elkaar 
álles.”

Hoe was jullie eerste 
ontmoeting? 
Ellen: “Die duurde nog even. 
Ik heb na dat telefoontje met-
een mijn broers gebeld en die 
waren snel enthousiast; een 
van hen stond de volgende 
dag met beschuit met muisjes 
voor de deur. Ik had meer tijd 
nodig, want ik was even mijn 
identiteit kwijt. Mijn broers 
zijn elf en acht jaar ouder.  
Ik was het enige meisje en  
de jongste. Nu was er opeens 
nog een meisje dat zelfs jon-
ger was! Dat voelde een beet-
je bedreigend. Ook was ik 
teleurgesteld in mijn vader. 
Hij heeft toch drie vrouwen 
verdriet gedaan: mijn moe-
der, Sandra’s moeder en San-
dra zelf, en ik wilde sorry 
horen.”
Sandra: “Het was jammer dat 
Ellen eerst terughoudend 
was, dat drukte de feest-
vreugde een beetje. Maar na 
een half jaar spraken we als-
nog af. We waren allebei flink 
nerveus, maar het was met-
een gezellig en voelde goed.”

Voelt het inmiddels alsof 
jullie zussen zijn, of is 
jullie band meer te 
vergelijken met die van 
vriendinnen? 
Ellen: “Moeilijk, want ik heb 
verder geen zussen. Het voelt 
vertrouwd en bekend, maar 
we hebben natuurlijk geen 
gezamenlijke jeugdherinne-
ringen.” 
Sandra: “We zijn pas in 
elkaars leven gekomen toen 
we al volwassen waren en 
een eigen leven hadden opge-
bouwd. Als je een jeugd deelt, 
is dat anders. Dan heb je veel 
met elkaar meegemaakt, je 
kent elkaars vriendjes en 
weet alles. Dat hebben wij 
niet.” 
Ellen: “Ik heb inderdaad mis-
schien iets meer een vrien-
dinnengevoel. Maar dan wel 
een vriendin voor het leven, 
want ik weet dat dit nooit 
meer overgaat. We hebben 
elkaars bloed en dat blijft 
altijd zo. Zelfs als we een 
keer ruzie krijgen. Ik weet 
dat Sandra nooit meer uit 
mijn leven gaat.” 
Sandra: “Dat is misschien wel 
het verschil met een ‘gewone’ 
zus: de band tussen Ellen en 
mij groeit nog. Naarmate we 
meer met elkaar meemaken, 
worden we steeds een stukje 
hechter. Dat is anders met 
mijn andere zusje: haar ken 
ik vanaf haar geboorte en die 
relatie is stabiel.” 
Ellen: “Toen we niet zo lang 
zussen waren, was ik op 
vakantie op Kreta en liep ik 
in een dorpje met toeristi-
sche winkeltjes. Toen over-
viel het me echt: ik heb een 
zus! Zal ik iets leuks voor 
haar kopen? Ik heb het niet 
gedaan (lacht), want ik kende 
haar smaak natuurlijk nog 
niet. Maar ik kreeg wel een 
warm gevoel, van liefde.” 
Sandra: “Wat lief! Als ik bij 
een voorstelling van Ellen in 
de zaal zit, heb ik plaatsver-
vangend buikpijn. Want het 
moet goed gaan en iedereen 
moet haar leuk vinden, zo 
voelt het. Dan ben ik echt zó 
trots op haar! En ja, dan voelt 
het wel echt als mijn zus.”

Vriendin geeft kaartjes weg!
Ellen Dikker staat dit theaterseizoen op de planken met haar derde cabaret-
programma Horten & Stoten. Met absurde sketches en scherpe observaties 
ontfermt Ellen zich over ‘de kwakkelende mens’. Horten & Stoten is tot mei 
2013 te zien in het hele land. Voor de voorstelling van zaterdag 23 maart in 
Theater Bellevue, Amsterdam mag Vriendin 2 x 2 kaarten weggeven! 
Wil jij kaartjes winnen? Ga naar Vriendin.nl en maak kans! 

Ellen: 
‘Op vakantie 

in Kreta 
overviel het 
me echt: ik 

heb een zus!’

Voor onze lezers!



V
is

ag
ie

: 
M

ar
jo

lij
n 

M
ui

s.
 M

et
 d

an
k 

aa
n:

 H
o

te
l M

oz
ai

c 
in

 D
en

 H
aa

g 
en

 D
an

te
 6

 (
kl

ed
in

g 
S

an
d

ra
). 

16  vriendin • nl vriendin • nl  17

dubbel interview

Meer Ellen 
GEBooRTEDATuM: 8 september 1970
WoonplAATS: Amsterdam 
RElATiE: met scenarioschrijver Marcel 
lenssen
KinDEREn: zoons lev (7) en Sal (1,5)
CARRièRE: na de Theaterschool in 
Eindhoven begon Ellen met acteren. Ze 
was te zien op de parade en in tv- en 
filmproducties, zoals de film Antonia. 
Daarnaast werkte ze als journaliste bij 
onder meer de Vara Gids en presen-
teerde ze programma’s bij omroep 
West. in 2006 won ze de Cameretten 
persoonlijkheidsprijs en ging ze verder 
als cabaretière. Meer info:    
www.ellendikker.nl.  

KERSTFAVoRiETEn
VAn EllEn
liED: “Rudolph The Red-nosed Rein-
deer”
FilM: “Alles is liefde. Al is dat mis-
schien meer Sinterklaas…” 
GERECHT: “Wild, zoals hert, eend 
of haas.”

 Meer Sandra
GEBooRTEDATuM: 13 november 
1971
WoonplAATS: Den Haag 
Relatie: nee
CARRièRE: Sandra begon haar car-
rière bij 5 in het land en maakte repor-
tages voor Veronica in Amerika. Ze 
werkte voor RTl nieuws en versloeg 
vanaf 2006 het Koningshuis, werd 
royaltydeskundige voor RTL Boule-
vard en was te zien in de programma’s 
Wat vindt Nederland? en Ik kom bij je 
eten. Eind vorig jaar maakte Sandra de 
oversteek naar SBS, waar ze het vaste 
gezicht is van Hart van Nederland en 
Het Nationaal Verkeersexamen presen-
teerde. 

KERSTFAVoRiETEn
VAn SAnDRA 
liED: “Jingle Bells, daar word ik altijd 
vrolijk van.” 
FilM: “Love Actually”
GERECHT: “Als het maar iets is met 
cranberrysaus!”

lijken jullie behalve 
uiterlijk ook innerlijk op 
elkaar? 
Ellen: “Sandra laat nu haar 
nieuwe huis verbouwen en 
een vriend van mij is de 
architect. Uit zijn verhalen 
blijkt van wel. Zo kan Sandra 
ook erg wikken en wegen 
voordat ze een beslissing 
neemt. Dat herken ik, maar 
ik had dat zelf nog niet opge-
merkt. Meestal vind ik haar 
juist heel zeker van zichzelf.”
Sandra: “Normaal ben ik dat 
inderdaad ook, totdat het gaat 
over dingen waar ik geen ver-
stand van heb. Dan kan ik 
eindeloos twijfelen en andere 
mensen om advies vragen.”
Ellen: “We zijn ook alle twee 
perfectionistisch, vergen het 
uiterste van onszelf en zijn 
niet snel tevreden. Als ik een 
voorstelling heb gespeeld, 
kan het publiek laaiend 
enthousiast zijn, terwijl ik 
alleen maar blijf denken aan 
een verhaspeld woord of 
gemiste grap. Ik denk dat 
Sandra ook eerder ziet wat  
ze fout doet dan wat perfect 
ging.” 
Sandra: “Helemaal waar! Als 
ik me verspreek of er iets 
anders fout gaat in de uitzen-
ding, kan ik dat uitvergroten 
en ervan blijven balen. En als 
ik het dan een week later 
terugzie, was het eigenlijk 
niets… Ik herken wel veel  
in mijn ‘nieuwe’ familie. Een 
van de broers is net als ik 
journalist en Ellen heeft dat 
werk ook gedaan. Onze ande-
re broer is kunstschilder. Dat 
creatieve sluit goed bij mij 
aan.”  

Zijn er ook verschillen 
tussen jullie? 
Ellen: “Sandra heeft veel 
vriendinnen, met wie ze heel 
hecht is. Mijn wereldje is wat 
kleiner. Dat komt ook omdat 
ik een gezin heb en er niet zo 
veel tijd overblijft tussen dat 
en mijn werk. Ik vind mezelf 
toch wat sociaal gestoorder 
(lacht). Waar ook een verschil 
ligt, is dat Sandra royaler is 
met geld uitgeven. Reizen, 
kleren… wij zijn thuis alle-

maal nogal spaarzaam.”
Sandra: “Dat is inderdaad een 
groot verschil. Ik werkte van 
jongs af aan. Geld was en is 
voor mij de sleutel naar vrij-
heid, maar verder heeft het 
geen echte waarde voor mij. 
Het geeft me puur dat gevoel 
van: ik kan iets leuks doen. 
Een maand naar New York of 
Australië, kleren kopen, wat 
dan ook. Als ik hen zie spa-
ren, denk ik tegenwoordig 
wel: daar zou ik een voor-
beeld aan moeten nemen…”
Ellen: “Sandra is ook veel 
sportiever dan ik, dat heeft  
ze van onze vader. Helaas is 
dat op mij niet overgeslagen!”

Vieren jullie inmiddels 
samen kerst? 
Ellen: “Met de familie zijn we 
niet zo kersterig, maar meest-
al komen we wel een avond 
samen. Vaak neemt iedereen 
een gerecht mee. Dan begin-
nen we om een uur of vier 
met borrelen en daarna eten 
we gezellig met zijn allen. 
Deze kerst wordt moeilijk, 
omdat mijn moeder pas is 
overleden. Dus proosten we 
waarschijnlijk op hoe we het 
samen verder gaan rooien. 
Maar ook op nog een lang  
en gelukkig leven samen.” 

Wat wensen jullie elkaar 
toe voor het nieuwe 
jaar? 
Ellen: “Ik wens dat ze heel 
gelukkig wordt in haar nieu-
we huis, dat gun ik haar echt. 
Natuurlijk hoop ik ook dat ze 
een leuke man vindt.” Sandra 
zit ondertussen hard lachend 
gebaren te maken van een 
enorme buik. “En dan onmid-
dellijk zwanger raakt!”
Sandra: “Ik wens voor Ellen 
vooral dat de leegte die het 
verlies van haar moeder ach-
terlaat, wordt opgevangen 
door de rest van de familie 
en vrienden. Dat het draag-
baar wordt. Maar ik wens ook 
dat haar nieuwe show Horten 
& Stoten een groot succes 
wordt!” (Tegen Ellen:) “En dat 
je daar heel happy van 
wordt.” 

Sandra: 
‘Veel van mijn 

eigenschappen 
herken ik in mijn 
‘nieuwe’ familie’


