
Ramsey Nasr speelt Jude in Een klein
leven, Ivo van Hoves bewerking van
de turf waarmee Hanya Yanagihara
zich in 2015 de literatuurgeschie-
denis in schreef.
Wie is Jude?

RAMSEY NASR: Hij is een van de
vier fictieve New Yorkers die
 Yanagihara meer dan dertig jaar
lang volgt. Willem, Malcolm en JB
zijn de vrienden van Jude. Hij werd
als kind misbruikt, is kreupel en
snijdt zichzelf. Zijn vrienden staan
hem op de meest liefdevolle manier
bij. ‘Je hebt gelukkige mensen. Zij
 hebben het geluk een leven te
leiden dat door zekerheden ge -
kenmerkt wordt. Maar hoe zit het
met de bange, gehavende mensen?’
vraagt hij zich af. Yanagihara
beschrijft het leven van zo’n geha-
vend mens.
Hoe ontstond de theaterversie

van Yanagihara’s bestseller?

NASR: Yanagihara stelde het voor
aan Ivo, die diep geraakt was door
het boek. Mij raakt het ook. Jude
doet meer met me dan ik ver-
wachtte. Ik ben geen acteur die zijn
rol meeneemt naar huis, maar dit
karakter kruipt onder mijn vel.
Mijn lichaam is een getraind
acteurslijf, maar op een bepaald
moment maakt het niet langer het
onderscheid tussen een opgeroepen
en een beleefde emotie. Op repe -
tities pijnig ik mezelf, ik speel 
een zelfmoordscène en word door
de andere personages geslagen, ge -
schopt en uitgekleed. Het houdt niet op.
Als iemand zegt: ‘Kleed je uit’ en je
karakter gehoorzaamt omdat het alles
ondergaat, dan ben ik het die daar bloot
staat.

Wellicht is er nog een andere, schok-
kende reden waarom Yanagihara’s boek
een hit werd: zelfpijniging komt steeds

vaker voor. Haast een kwart van de meis-
jes in het VK pijnigt zichzelf, berichtte
CNN onlangs. Door de sociale media is
er instant likability én instant dislikability.
Dat is zorgwekkend.
Sinds 2013 verzamelt u rariteiten

voor uw Wunderkammer. Welk

object schenkt u aan Jude?

NASR: (enthousiast) Ik
heb een wandelend blad
gekocht. Het is een
prachtig toeval van de
evolutie dat er een diertje
bestaat dat op een stel
 samengeklitte bladeren
lijkt. Ik heb nu een
albino- exemplaar. Een

ongelukkige  rakker. Hij kan niet
opgaan in zijn omgeving en wordt
 meteen opgevreten. Jude wordt
opgevreten door zijn verleden,
terwijl het zijn enige wens is op te
gaan in zijn om geving. Ons decor
is overigens allesbehalve een Wun-
derkammer, het is open en leeg.
Decorontwerper Jan Versweyveld
liet zich inspireren door het werk
van Francis Bacon – ook hij ver-
minkte zichzelf.
Dit is de eerste creatie van

Internationaal Theater Amster-

dam, dat tot vorig  seizoen

Toneelgroep Amsterdam heette.

Wat betekent dat voor het stuk?

NASR: Het wordt internationaal
gelanceerd en zal jaren reizen. Wat
voor impact het zal hebben, weet
ik niet. Het boek kun je even weg-
leggen, het stuk niet. Maar in het
theater zie je ook altijd de troost.
Voor deze rol krijg ik lessen in
 vallen. Die gaan ook over geloof-
waardig opstaan. Dit verhaal
portretteert de veerkracht van een
gehavend mens. Hij is sterk, dank-
zij zijn vrienden. Een zin waar ik
vaak aan denk, al zit hij niet in het

stuk, is: ‘Ik heb zo ongelooflijk veel geluk
gehad.’ Jude heeft aan heel weinig
genoeg. ●

ON THE RECORD

‘Het schijnt dat de wereld
niet vooruitgaat door vol -
ledig tot wasdom te komen,
maar door permanent in
een staat van adolescentie
te verkeren.’
Auteur Marja Pruis

in De Groene Amsterdammer.

‘Gepruts vinden wij,
Vlamingen, – zelfs niet
heimelijk – vaak
entertainend.’
Auteur Jeroen Olyslaegers

op Facebook.

‘Amper zes generaties zijn
genoeg, en je bent bij
iemand die Napoleon
kende. De wereld was
anders, maar dit alles is
dichterbij dan je denkt.
Auteur Daniel Kehlmann

in Der Spiegel.

‘Is er een geheime
chatgroep voor naïeve
mensen die geloven in de
drang van iedere mens
om de wereld beter achter
te laten dan hij was?’
Theatermaker Dimitri Leue

op Twitter.

‘Yanagihara’s
boek 

raakt me’
Door  ELS VAN STEENBERGHE

RAMSEY NASR

‘Nog een 
reden waarom
Yanagihara’s
boek zo’n 
hit werd:
zelfpijniging
komt steeds
vaker voor.’
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Een klein leven van Internationaal Theater

Amsterdam, première op 23 september 

in Amsterdam, van 5 tot en met 7 oktober in

 deSingel in Antwerpen.

Meer op www.tga.nl en www.desingel.be.
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