
Dora is de eerste die mijn wereld zo heeft opengetrokken. 

Ze praatte in grote metaforen die concreet over spelen gaan, maar ook op alles toepasbaar zijn.  

Het ging over het leven. Over het mens-zijn. Ze gaf me ontvankelijkheid mee. 

 

 

Binnen danscontexten blijf ik altijd de acteur. 

Ik vind dat raar. Hoe komt het dat mensen 

willen benoemen? Van daaruit heb ik in 2014 

onderzoek gedaan naar wat de identiteit van 

een lichaam op scène bepaalt. Ik vroeg me af 

of er iets bestaat als het identiteitsloos 

lichaam. Kan je op een scène staan zonder 

iets te vertellen? 

Voor mij is een goede performer 

iemand die, nadat hij zichzelf zo goed 

mogelijk kent, het gedachtegoed van het 

personage begrijpt en belichaamt. Dat 

gedachtegoed kan ver of net dichtbij jezelf 

staan, maar jouw mening doet er niet toe. Als 

performer word je transparant. De 

toeschouwer kan het andere lichaam zien 

door naar de performer te kijken.  

 

Na mijn onderzoek naar hoe het lichaam werkt op scène, stap ik met TOM over op het kijken naar 

lichamen en de werking van verbeelding. Verbeelding is voor mij dat de toeschouwer zich verhoudt tot 

een beeld dat iemand anders heeft gemaakt.  

Ondertussen spreek ik niet meer over identiteitsloos lichaam, maar zie ik de performer als een 

doorgeef lichaam. Wanneer je ontvankelijk voor de signalen van je medespelers en van de 

toeschouwers de scène op kan, word je een doorgeef lichaam. Je gebruikt het script om de verbeelding 

van een publiek door jou te laten gaan en naar hen terug te kaatsen, als een spiegel. Wanneer de 

toeschouwer naar de performer kijkt, ziet hij of zij dus ook zichzelf.  

Ik vind de kracht van verbeelding heel mooi. Als maker kan je de toeschouwer sturen, maar ik 

wil de blik nooit dicht betonneren. Voor mezelf maak ik de materie zo persoonlijk en concreet mogelijk, 

maar dan laat ik het los zodat het in de verbeelding van de toeschouwers iets anders wordt. Hoe meer 

je als maker commentaar in je product steekt, hoe minder een publiek zich kan verbeelden. Hoe 

minder standpunt de toeschouwer krijgt om naar te kijken, hoe meer hij of zij het over zichzelf moet 

laten gaan.  

In TOM laten we ons standpunt helemaal los en vragen we aan de toeschouwer ‘Wie denken 

jullie dat wij zijn?’ Hierbij zoeken we grenzen op. We laten de tekst bijvoorbeeld enkel verschijnen op 

een lichtbord, want van zodra iemand spreekt verdwijnt de fantasie bij een lichaam. De toeschouwers 

worden op hun eigen kijkcodes teruggeworpen. Sommigen ervaren het als een trip, anderen hebben 

het er moeilijk mee. Eigenlijk zegt dat veel over degene die kijkt. 

 

Mijn werk is geen voorstelling, het is een voorstel aan de toeschouwers die het al dan niet accepteren. 

Een voorstel is fragiel en veranderlijk, het gebeurt in het moment en zet aan tot dialoog. Een 

voorstelling is een vaste representatie die niet in het moment ontstaat. Er is niets verkeerd met een 

voorstelling, maar ik zie dat niet graag. Ik hou niet van vaste dingen. 

‘Het gaat erom dat je daar staat met open lege 

handen. Zoals je een hand in water houdt. Water 

kan je niet vasthouden, maar het kan wel even 

door je heen stromen en aangenaam zijn. Maak 

je een blok van je hand, dan stroomt het ernaast 

en heb je met het water niets meer te maken.  

Ik probeer aan mijn leerlingen een 

bereidheid mee te geven om te vertrouwen en 

open te staan. Leven is verandering. Verandering 

en verwondering. Het hoeft niet altijd prettig of 

glorievol te zijn.   

Als je op zeker speelt, als je je omringt door 

muren, raak je vast. Goed theater kan je enkel 

maken met open lege handen.’ 

 

Dora van der Groen 

 



Worden is mooi tot je iets bent. Dan ben je vol. Dan laat je los om terug leeg te worden, anders 

heb je geen rol in het leven. Je wilt heel de tijd in balans zijn, maar als ik die staat bereik zou ik gek 

worden. Het werk ernaartoe vind ik het leukste. Dus laten we het houden op worden. Worden in de 

duisternis. 

 

 
Assia Bert 

Assia Bert schrijft portretten van oud-studenten van Dora van der Groen naar 

aanleiding van haar publicatie over deze acteerpedagoge, Met Open Lege Handen.  

 

 

 

 


