
12  13

Als jonge Actrice won ze prijzen 
voor hAAr rollen en de films die ze 
regisseerde, werden ingezonden 
voor een oscAr. nu is ze elke 
mAAndAg op nederlAnd 3 te zien in 
de serie ‘mixed up’. tAmAr vAn den 
dop is op hAAr eenenveertigste  
gelukkiger dAn ooit: ‘eindelijk 
grAppige vrouwen en vAlse 
krengen spelen, heerlijk!’

interview Floor Bakhuys Roozeboom FotograFie Liselore Chevalier

De bevrijDing van Tamar van Den Dop

‘We hebben zo 
ontzettend 

     gelachen met 
mixed Up!’
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We kennen haar vooral van zware en serieuze rollen, maar wie Tamar 
van den Dop (41) in levenden lijve ontmoet, maakt kennis met een spran
kelende vrouw met een groot gevoel voor humor. In haar favoriete koffie
bar in het Westerpark nipt ze van haar muntthee. Ze draagt nauwelijks 
makeup en haar zwarte krullen zijn samengebonden in een warrige 
knot. Geen perfect gekapte glamourvrouw, maar een zeldzaam naturelle 
schoonheid. En in tegenstelling tot de vaak mysterieuze en gepijnigde 
personages die ze speelt, is Tamar toegankelijk en verrassend grappig.
Haar komische rol in de nieuwe comedyserie Mixed Up zag ze als een 
geschenk. In de serie, die zich afspeelt op de redactie van het vrouwen
blad Zij, is Tamar de lesbische redactrice Bien. ‘Het was een feest om die 
serie te maken. Niet alleen vanwege de geweldige cast (met onder  
andere Waldemar Torenstra, Georgina Verbaan, Viggo Waas en Anneke 
Blok), maar vooral omdat ik mezelf ook eens van mijn grappige kant kon 
laten zien. We hebben tijdens de draaidagen zo ontzettend gelachen.’  
Ze vindt het dan ook geen straf om vaker lichtere rollen te spelen. ‘Naar
mate ik ouder word, ga ik de luchtige kant van het leven steeds meer 
omarmen. Dat werkt heel bevrijdend.’
‘Toen ik net van de toneelschool kwam, kreeg ik de kans om in een mini
serie te spelen. Echt zo’n politieserie, waarbij ik met getrokken pistool in 
een speedboot over de grachten mocht scheuren. Dat aanbod heb ik  
afgeslagen, omdat ik bang was dat die rol slecht zou zijn voor mijn  
carrière. Ik wilde een Serieuze Actrice worden en die speelden niet in 
dat soort series. Nu denk ik: kom maar op met dat pistool en met die 
speedboot. Fantastisch!’ 
Maar Tamar heeft ook de vruchten geplukt van de keuzes die ze in het 
begin van haar carrière heeft gemaakt. ‘Op mijn vijftiende speelde ik 
mijn eerste rol als het vriendinnetje van Danny de Munk in de filmhit Op 
hoop van zegen. Toen ik zag wat zijn kindsterrenstatus voor het leven 
van Danny betekende, wist ik meteen: dit wil ik niet. Vanaf dat moment 
heb ik besloten om alleen rollen aan te nemen waarmee ik me kon  
bewijzen als actrice en waarmee ik kon laten zien waar ik goed in ben.’ 

acTrice in De Dop
Acteren is voor Tamar een tweede natuur. ‘Ik herinner me mijn eerste 
acteerervaring nog goed. Ik was vijf en mocht meespelen in een toneel
stuk, een realistisch drama, over een vader die steeds dronken thuiskwam. 
Mij werd verteld dat ik heel bang moest zijn voor die vader. Dus toen we 
de scène gingen spelen, kroop ik hartverscheurend huilend achter de 
bank. Werd de scène plotseling stilgelegd. “Gaat het wel, meisje?” vroeg 
de regisseur. Ik dacht alleen maar: waarom stoppen we nou? Ik zat er 
net lekker in.’ Tamar schiet in de lach. ‘Ik was pas vijf, maar acteren had 
voor mij blijkbaar toen al iets vanzelfsprekends.’
Omdat ze haar horizon wilde verbreden, begon ze aan een nieuw avontuur. 
Met Blind (2007) maakte ze naam als scenarioschrijfster en regisseuse. Het 
was haar eerste lange speelfilm. Op dit moment is ze bezig de financie

ring rond te krijgen van haar nieuwe film Supernova. ‘Heel spannend. 
Het is niet bepaald makkelijk om in deze tijden van crisis geld voor een 
film te regelen. Veel mensen zien de waarde van hun eigen cultuur niet 
meer in. Beangstigend vind ik dat. Juist daarom is het voor mij zo belang
rijk dat Supernova er komt. Ik wil laten zien dat kwaliteit en toegankelijk
heid heel goed samen kunnen gaan. Daarom vind ik het ook steeds minder 
erg om naar feestjes te gaan en op de rode loper te staan. Ik zie publiciteit 
nu als een podium dat ik kan gebruiken. Ik ga gewoon in een sexy jurk met 
een heel diep decolleté voor de camera’s staan en dan praten over kunst,’ 
lacht ze. ‘Kijk maar uit. Ik ben nu een vrouw met een missie!’
Hoewel ze succes oogst als scenarioschrijfster en regisseuse, is de stap 
van voor naar achter de camera niet makkelijk geweest. ‘Nederland is 
een hokjesland. Je bent of actrice óf regisseuse óf scenarioschrijfster, 
maar je kunt niet alle drie tegelijkertijd zijn. Als je dat wel probeert, 
wordt al snel gedacht dat je vast een goede actrice bent, maar een  
slechte regisseuse of andersom. Je mag maar in één ding echt goed zijn, 
anders ben je een aansteller. Zeker in het begin werd ik toch gezien  
als ‘die actrice die zo nodig moet regisseren’, ook op de set. Ik vond het 
ongemakkelijk om al die ervaren mensen te moeten vertellen wat ze 
moesten doen. Ik hoorde ze denken: wat weet zij er nou van? Met Blind 
heb ik bewezen dat ik echt iets kan en inmiddels durf ik steeds meer op 
mezelf te vertrouwen.’ 

groTe liefDe
Op de set van haar films treft Tamar altijd zeker één vertrouwd gezicht: 
dat van haar man Gregor. Als cameraman vergezelt hij Tamar bij al haar 
regieavonturen. ‘Op de set hebben we aan een half woord genoeg.  
Gregor is een fantastische cameraman en hij weet altijd precies wat ik 
wil. Samen filmen is wel heel intensief. Gaat alles goed, dan geeft dat 
een intens geluksgevoel, maar als dingen niet goed gaan, is dat meteen 
ook extra moeilijk. Als regisseuse kan ik Gregor niet belasten met mijn 
twijfels, want dat zou zijn werk als cameraman beïnvloeden. En juist als 
je het even niet ziet zitten, wil je dat graag bespreken met degene tegen 
wie je ’s nachts aankruipt. Als we samen filmen, kan dat niet en dat 
maakt het werk soms eenzaam.’ 
Toch zou Tamar het niet anders willen. ‘Samen met degene van wie je 
houdt iets moois maken, is het leukste wat er is.’ Ze ontmoette haar 
grote liefde veertien jaar geleden in een café. ‘Ik was al verliefd op hem 
toen ik hem zag staan. We bleken elkaar van vroeger te kennen, hadden 
nog bij elkaar in de tuin gespeeld toen we klein waren. Mijn moeder 
omschreef hem als ‘dat boze jongetje met die sleutel om zijn nek’. Hij 
wist alles nog. Ik dacht alleen maar: wow, wát een leukerd. Ik zat toen 
middenin de mediagekte rondom Zwarte Sneeuw en werd overal her
kend. Hij reisde veel als fotograaf en had daarom geen televisie. “Het 
schijnt dat jij actrice bent,” zei hij. Totáál niet onder de indruk. Dat vond 
ik natuurlijk razend interessant.’  
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geen jonge blom meer
Inmiddels hebben ze samen twee kinderen, dochter Minke (6) en zoon 
Benjamin (4). Het moederschap heeft ertoe bijgedragen dat Tamar nu 
luchtiger en minder krampachtig in het leven staat. ‘Ik was heel bang om 
zwanger te worden. De enorme kwetsbaarheid van zo’n kind, dat leek 
me doodeng. Ik was alleen maar bezig met alles wat mis zou kunnen 
gaan. Dat angstige, dat enorme besef van onze sterfelijkheid zit heel 
diep in me. Ik kon mezelf daar helemaal gek mee maken. Maar toen ik 
eenmaal moeder was, had ik plotseling geen ruimte meer om te pieke
ren. Je hebt gewoonweg geen tijd meer om eindeloos te navelstaren, 
want je moet voor de kinderen zorgen. Ik heb wel eens gezegd: kinderen 
zijn net aardappels. Die moet je voeden, verzorgen en water geven om 
ze te laten groeien. Dat is zo aards, zo essentieel, dat je genadeloos met 
je beide benen op de grond wordt gezet. Voor iemand die de neiging 
heeft om veel te malen, is dat het grootst denkbare geluk.’
Niet alleen het moederschap, ook ouder worden heeft Tamar als een  
verademing ervaren. ‘Ik hoef niet meer de hele tijd dat gevoelige myste
rieuze meisje te spelen. Ik weet dat het echt een cliché is, maar nu ik 
ouder ben, krijg ik veel leukere rollen aangeboden. Grappige rollen of 
juist heel afschuwelijke. Geloof me: een moeder die haar eigen kind niet 
aan kan kijken, is veel interessanter om te spelen dan zomaar een mooi 
meisje.’ Toch viel de overgang van mysterieuze schoonheid naar ‘oudere 
actrice’ haar wel zwaar. ‘Natuurlijk is het niet leuk om te merken dat je 
dagen als jonge blom geteld zijn. Als je ineens niet meer voor die rollen 
gevraagd wordt, is dat heel confronterend. Ik jammerde in die periode 
vaak: mijn veren zijn uitgevallen, mijn vacht glanst niet meer. Ik dacht 
altijd dat ik niet ijdel was, maar natuurlijk ben ik dat wel. Net als iedereen. 
Maar pas als je die ijdelheid van je afschudt, kun je werkelijk vrij bewegen.’

gewoon lol hebben
Op de vraag of ze gelukkig is, aarzelt Tamar even. ‘Ik vind het eng dat 
hardop te zeggen. Dat voelt toch altijd een beetje als de goden verzoeken. 
Maar het antwoord is ja. Ik ben nu gelukkiger dan ooit. Veel gelukkiger 
dan tien jaar geleden. Nog steeds ben ik soms net een labrador die alles 
goed wil doen en constant een aai over z’n bol wil. Maar ik ben dat hele 
serieuze kwijt. Ik weet nu wie ik ben en wat ik kan en hoef mezelf niet 
meer zo krampachtig bewijzen. Doordat ik ben gaan schrijven en regis
seren, kan ik ook veel meer genieten van acteren. Vroeger wilde ik op 
iedere rol heel sterk mijn stempel drukken, omdat acteren het enige was 
waarmee ik mezelf kon uiten. Nu ik mijn artistieke ei kwijt kan in mijn 
eigen films, voel ik me als actrice vrij om gewoon lol te hebben en onbe
vangen te spelen. Rust, vrijheid en luchtigheid, dat heb ik met de jaren 
gewonnen. Dat maakt het leven zo veel leuker. Niet meer zo serieus, niet 
meer alles willen sturen. Nu ik het leven, mijn lijf en mijn leeftijd heb 
omarmd, geniet ik van alles wat deze nieuwe fase me biedt. Lekker veel 
neurotische vrouwen en valse krengen spelen. Heerlijk.’ 

tamarS Favorieten 
Boek ‘Het kinderboek momo en de 
tijdspaarders. ik zie zo de kaft 
weer voor me. geen idee meer 
waar het over ging, maar ik weet 
nog dat ik er diep van onder de 
indruk was.’
Film ‘alles van regisseur en 
schrijver terrence mallock. Hij 
maakte onder andere the tree of 
Life. om te huilen zo goed.’
ToneelsTuk ‘ik ben groot fan van 
de oostenrijkse toneelschrijver 
arthur Schnitzler. Zijn stukken 
zijn al een eeuw oud en nog 
steeds actueel. Hij laat op een 
meesterlijke manier de ware aard 
van het leven zien: grappig en 
vreselijk tegelijkertijd.’ 
muziek ‘ik raak helemaal in 
vervoering van de muziek van 
componist philip glass. Het 
choreografenduo Lightfoot León 
heeft er betoverende dansen op 
gemaakt voor het nederlands 
danstheater. als ik dat zie, raak 
ik echt in extase.’ 
TV-serie ‘de amerikaanse serie the 
wire, over de drugsoorlog in de 
straten van Baltimore. Steengoed 
geschreven, meesterlijk gespeeld 
en bloedspannend.’

‘toen ik eenmaal moeder 
Was, had ik geen tijd 
meer om te piekeren’  

 


