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Alles voor
dekunst

RamseyNasrdoetnikshalf, of hetnugaat
omtoneelspelen, dichten, poolexpedities
of het verzamelenvancuriosa.Onlangs
wonhij een tweedeLouis d’Or, voor zijn
rol in ‘Eenklein leven’,waarmeehij deze
maandopnieuwophet toneel staat.

DoorAstridTheunissen
Portret: LennyOosterwijk

Regisseur Ivo vanHove, diede ro-
manvoor InternationaalTheater
Amsterdam(ITA)bewerkte tot
toneelstuk zegt: ‘Ramseygeeft
zich volledig, altijd. Alleswathij
doet, doethijmet overgave. Er
is tijdens een repetitie een foto
gemaakt toenhij als Judenaar
de camera toe liep. “Ikherken
mezelf niet”, zei hij daarover.’
De rol leverdeNasr in september

eenLouisd’Orop, zijn tweede. In
2015werd zijn vertolking vande
architectHowardRoark inThe
Fountainheadal beloondmetdeze
belangrijksteNederlandse toneel-
prijs.Maarookdeonbekroonde
rollendiehij speelde sinds zijn
aantredenbij ITA in2013werden
door recensentenbejubeld. Zijn
optredenals egoïstischeechtge-
noot vanHalinaReijn inHusbands
andWivesbijvoorbeeld, of zijn rol
als ex-echtgenoot inDeandere
stem. Dit stuk, dathij schreef als
weerwoordopdemonoloogLa
voixhumaine van JeanCocteau,
kreeg vanNRCHandelsbladen
deVolkskrant respectievelijk vier
ballenen vier sterren.

Palestijnse vader
Naastbegenadigdacteur isNasr
inmiddels een talentvol toneel-
schrijver gebleken, getuigeook
zijnbewerking vanThomas
MannsnovelleDedood inVenetië,
diedit voorjaarwerdopgevoerd
in theaterCarré. Al eerderheeft
hij zichbewezenalsproza-auteur,
publicist endichter.Dichterdes

R
amseyNasr
(45) heeft hard
getrainddeafge-
lopenweken.Hij
moest de talloze
kilo’s kwijt die

hij eraanhadgegeten voor zijn rol
als IschaMeijer inde verfilming
vanConniePalmensbiografische
boek I.M. Nade laatste opnamen
vande tv-serie eindoktober kwam
dederde reeks voorstellingen van
Eenklein levenalweer in zicht. In
dit toneelstuk, gebaseerdopde
bestseller vandeAmerikaanse
auteurHanyaYanagihara, speelt
hij JudeSt. Francis, een slachtof-
fer van verwaarlozing, seksueel
misbruik en sadisme,met een
uitgeteerdegestalte.
Nasrs transformatie van Ischa

naar Jude isniet alleeneenuiter-
lijkekwestie. Terwijl het lichaam
lichterwordt,wordthet gemoed
zwaarder,weet goede vriendin
JaraLucieer. ‘Ramsey leeft toe
naarhetpersonage Jude.Het is
niet afvallenenweer evende tekst
doornemen.Hij bereidt zichmen-
taal voor.’
Jude isdeheftigste rol dieRam-

seyNasr ooit gespeeldheeft.Gedu-
rendemeerdan vier uur toonthij,
deelsnaakt, ophartverscheurende
wijzehetmenselijk lijden inal zijn
facetten, zielenpijndie alleenkan
worden verdoofddoor automuti-
latie.Hetbloed isnep, zijnblauwe
plekkenzijn echt;Nasrwordt op
hetpodiuminelkaar gebeukt en
vaneen trapgeduwd.

Voor zijn rol als
IschaMeijer
kwamNasr
flinkaan.
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Vaderlands zelfs. RamseyNasr
is,watwenoemen, een veelzijdig
kunstenaar.
Zijn taalgevoeligheid zal de

inRotterdamgeborenNasr van
beideoudershebbengeërfd. Zijn
moederwas leraresNederlands
enwiskunde, zijn vader, een
Palestijndie op zijn zeventiende
in Joegoslavië studeerde enop
een reis inNederland zijnmoeder
ontmoette, is een rasverteller en
ookhij doceerde, naastArabisch,
het vakNederlands. ‘Ramsey
konopdekleuterschool al lezen’,
vertelt zijn jongerebroer, Shariff
Nasr. ‘Hijmochtdaardoor eenklas
overslaan.’
De jongeRamseywas slimen

bijdehand,met grote interesse
indewereld. Enthousiast nam
hij deel aandediscussies aande
eettafel. ‘Onzeouders vonden
hetbelangrijkdatweeeneigen
meninghadden,maarookdatwe
probeerdenons te verplaatsen in
mensenmet eenanderemening.
Autonoomdenkenwerd thuis erg
gestimuleerd.Wekregen vaak
geen standaardantwoordoponze
vragen,maarhandvattenaange-
reikt omzelf verder tefilosoferen.’
Palestinawasgeenonderwerp

inhet gezinNasr,Ramsey ver-
diepte zichpas tijdens zijn studie
in zijn vaders afkomst. Tijdens
zijnmiddelbareschooljarenwas
hij vooral bezigmetuitblinken
ophet gymnasium.Volgens zijn
broerwasRamsey eenwatbijzon-
dere adolescent. ‘Hij hadgenoeg
vriendenengingookuit,maarhij
konookergop zichzelf zijn, poëzie
lezenennaar Sjostakovitsj luiste-
ren.Ofhij draaideopera. Ikhield
toen vangabbermuziek en riep
danbij hoge vibrato’s: “Spookthet
hier inhuis, of zo?”’
Shariff ziet nog voor zichhoe

zijnbroer een zelfgeschreven

dadaïstischgedicht voordroegop
school. ‘Strakgekleed stondhij
ophetpodium,methethaar à la
JulesDeelder gladnaar achteren
gekamd.’
TochwerdRamseydoor zijn

medeleerlingen zekerniet als een
nerdgezien, zegthij. ‘Ramsey
deednamelijk ookaan schoolto-
neel enhijwasheel grappig.’Nasr
imiteerde indertijd vaakFreek
de Jonge, verteldehij eens in een
interview, overigensniet voordat
hij uiterst grondigde timing van
diensgrappenhadbestudeerd.

Ontdekt voor afstuderen
Hetmiddelpunt zijn, dat beviel
hem.Vanaf zijn veertiende zaghij
voor zichhoehij viahet podium
rijk enberoemdzouworden.
Nadathij cum laudewasgeslaagd
voorhet gymnasium,melddehij
zichbij StudioHermanTeirlinck,
inAntwerpen.
Zijnoudersmoesteneven slik-

ken toenhunveelbelovende zoon
deonzekerheid vaneen toneelop-
leiding verkoosbovendeuniver-
siteit,maarnog voordatNasrde
school afrondde,werdhij ontdekt
door Ivo vanHove, destijds
artistiek leider vanHetZuidelijk
Toneel.Diebezochtde voorstel-
lingDonCarlos,waarinRamsey
DonCarlos speelde. ‘Wiedie rol
kan spelen,moet goed zijn’, zegt
VanHove. ‘Ikwasmeteenweg van
hem.De volgendedag troffenwe
elkaar in eencafé en vroeg ikofhij
deelwildeuitmaken vandekern-
groep vanHetZuidelijkToneel.Hij
zeimeteen ja.’

BijHetZuidelijkToneel speeltNasr
ondermeer zijn zelfgeschreven
monoloogDedoorspeler, waarmee
hij in 1995wasafgestudeerd en
diehemophet Internationaal
Theaterschoolfestival inAmster-
damdeprijs voorbeste acteur
opgeleverdhad.TegenNRC
Handelsblad zeihij als 22-jarige:
‘Sjostakovitsj hadop twintig-
jarige leeftijd zijn eerste symfonie
voltooid; ikwilde voormijn21ste
verjaardageenmonolooggeschre-
venhebben.’

Obsessieve verzameldrift
Hij is perfectionistisch. ‘Ramsey
doetnikshalf’, zegt JaraLucieer,
naast eengoede vriendinook zijn
agent. ‘Voorhet aankomenen
afvallen voor zijn rollenals Ischa
en Jude schakelt hij eendiëtist
enpersonal trainer in.’Omzich
tekunnenonderdompelen in

IschaMeijer luisterdehij naar
eenSpotify-playlist vanMeijers
lievelingsmuziek, vertelt Shariff.
Nasr ismateloosnieuwsgierig en
leergierig, niet alleenals acteur.
Zijnbelangstelling voorklas-
siekemuziekmondde tijdens zijn
toneelopleidinguit in eenbijna
obsessieve verzameldrift enhet
minutieusuitpluizenvande levens
vancomponisten.
Naeen voorstelling vanDe

doorspelerkreeghij vanacteur
Henk vanUlsendedichtbundel
Het innerlijkbehang, vande jong-
gestorvenHansLodeizen.Het
werk sloeghem lam, verteldehij
bij zijn aantredenalsDichterdes
Vaderlands in2009.Nasrdoorzag
dekracht vandezekunstvorm,
ontdektewat 26 letters kunnen
aanrichten.Denoodzaakomte
schrijvenwasgeboren.
Na vijf jaar acterenkooshij voor

depoëzie.Hijmaakte indrukmet
zijn eerstebundel,27gedichten&
Geen lied, enwerdgenomineerd
voordeC.Buddingh’-prijs.Daarna
mochthijwerk voorlezenopde
zestigste verjaardag vanGerrit

‘Hij kon als jongen erg op zichzelf zijn,
poëzie lezen ennaar Sjostakovitsj luisteren’

Indekleedkamer vande
Stadsschouwburg voor aanvang
van ‘Langedagreisnaarde
nacht’, tijdenshetNederlands
Theater Festival in 2014.
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Komrij enwerdhij omarmddoor
‘degrote jongens’, zoalsCees
NooteboomenRemcoCampert,
diehem ‘eengeweldigedichter’
noemde. ‘In gure tijdenhebbenwe
dichters zoalsRamseyNasrnodig’,
steltCampert.

Dramdichter
Nasr isnamelijkniet bang zich
middelspoëzie inhetdebat te
roeren, zowerdduidelijk inde vier
jaarwaarinhij optradalsDichter
desVaderlands. Zijn gedichten zijn
even scherpalsdeopiniestukken
overde Israëlischebezettingdie
hij sinds zijn eerstebezoekaan
zijnPalestijnse familie, in 1996,
geregeld schrijft.
‘Ramseynamzijn taakals

DichterdesVaderlandsheel seri-
eus’,weet Shariff. ‘Hijwildeniet
zomaar gedichten schrijven.Hij
wilde schrijvenoverbelangrijke
momentenenonderwerpen.’Nasr
hekeldehet kunstbeleid vanhet
kabinet, verachtte in ‘Broeders
van liefde’ het seksueelmisbruik
binnendekatholiekekerk en ridi-
culiseerdedeNederlandsemono-

identiteit inhethilarische ‘Mi
have adroom’, dathij voordroeg in
zelfbedachtRotterdamsslanguit
het jaar 2059.
Niet iedereenwaardeerde zijn

poëtischebijdragen. Platform
GeenStijl betiteldehemtot
‘dramdichterdes vaderlands’.
Voor anderenwashij ‘een vuile
moslimsubsidieslurperdie lekker
terugmoetnaarGazaomzichdaar
op teblazen’.Ditmede vanwege
zijnbetogen voorhet opleggen
vanVN-sancties aan Israël en zijn
kritiekopde verrechtsing enhet
populisme inNederland.Nasr,
overigensgeenmoslim, kreeg
naar eigen zeggen ladingenbag-
ger in zijnmailbox. Endat raakte
hem. ‘Ramseykaneengrotemond
hebben,maarhij heeft eenklein
hartje’, zegtbroer Shariff.

Terugnaar toneel
Tochwashetniet dekritiekdie
Nasrdeedbesluitennade vier jaar
alsDichterdesVaderlandshet roer
omtegooien.Naeenoverdosis
poëzie lonktehet spelenweer.
Hijmeldde zichweerbij Ivo

vanHove, die intussenartistiek
directeurwasgeworden van
ToneelgroepAmsterdam, inmid-
dels ITA ,enwerdmetopenarmen
ontvangen. ‘Onzechemie is totaal’,
zegtVanHove, dienet alsNasr
bekendstaat omzijn toewijding
in zijnwerk. ‘Regisseur enacteur
brengenelkaar tot grotehoogte’,
constateerde theaterrecensent
HerienWensink indeVolkskrant.
Eenklein levennoemdezedaar een
voorbeeld van.Het gevolg: elke
voorstelling is al opdedag vande
aankondiginguitverkocht.
Dedrang zichuit te spreken is

overigensniet verlorengegaan.
Nasrblijft zichopwinden, overdie-
renleed, hetmilieu.OpFacebook
wierphij de vraagopofhetmoge-

lijk zou zijnklimaatontkenners
enklimaatverziekerswettelijk te
vervolgen. ‘Haatzaaien is immers
strafbaar,wildplassenook.’
Tijdensdeuitreiking vande

Louisd’Or in september riephij,
Jude indachtig, demensenop
liever te zijn. In eenuitgebreide
speech refereerdehij aan ‘het
gezeik’ dat ophemafkwamals al-
lochtonedichter. ‘Latenwe zachter
zijn voor elkaar’, besloothij. En:
‘Hier staat geenallochtoon, geen
wittemanmet eenLouisd’Or.Hier
staat zomaar eenmens, dolblij,
met eenhangnaarwat liefde.’
‘Fantastisch’, vondVanHovedie

speech. ‘Ramsey iswelsprekend
enwathij zegt isweloverwogen.
Hij durft tegende tijdgeest in
te gaan,maar zal nooit zinloos
provoceren.’

Metbrommer inhet café
Hij doet ookallesweloverwogen,
zegt JaraLucieer. ‘Hij zal nooit
zomaarophet strandgaan liggen,
behalvemet eenboekdathem
verderbrengt inhet leven.’Maar
ho,wemoetenniet denkendat
alles aanhemzwaar en serieus is,
benadrukt ze. ‘Hij kangoednaar
zichzelf ennaar anderenkijken.
Datmaakthemeengoedacteur en
eenheel geestigpersoon. Je kunt
enormmethemlachen.Enookfijn
methemeten, dansen, drinkenen
keten.’
Dat laatste isnietmeer zoheftig

als in zijnAntwerpse studenten-
tijd. Toen sleethij dehelft vande
week in caféDePallieter, tegen-
overde toneelschool,waarhij
geregelduitwerdgezet omdathij
non-stopaanhetbrullenwas, zijn
broekuittrokof opeenbrommer
het cafébinnenreed. ‘AlsRamsey
opdreefwas,washij niet te stop-
pen’,weet actriceAriane vanVliet,
een studiegenoot vanweleer. ‘Je

CVRAMSEYNASR
1974Geboren inRotterdam

1991Gymnasiumdiploma

1995Studeertafaande to-
neelopleiding inAntwerpen

1995–2000Speelt bij
HetZuidelijkToneel

2000Debuutalsdichtermet
‘27gedichten&Geen lied’.
WintMaryDresselhuysprijs
endeTaalunieToneel-
schrijfprijs.

2005-2006Stadsdichter
Antwerpen.

2009-2013Dichter
desVaderlands

2011-2015Vara-
dramaserie ‘Overspel’

2012E.DuPerronprijs
voor verzamelbundel
‘Mijnnieuwevaderland’

2013AfscheidDichterdes
Vaderlands,wintGouden
Ganzenveer.

2015OntvangtLouis
d’Orvoor rol in ‘The
Fountainhead’

2015Rol in ‘Deandere stem’

2018Hoofdrol in
‘Eenklein leven’

2019Schrijft script ‘Mijn
dood inVenetië’,wint zijn
tweedeLouisd’Or

MetHalinaReijn
in ‘Husbandsand
Wives’; daarboven:
in ‘Deandere
stem’.
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Hijwerd geregeld het café uit gezet omdat hij
aanhet brullenwas of zijn broekuittrok
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lag in eendeukmethem,maarook
alsdemensenomhemheenhet
allangnietmeer grappig vonden,
ginghij door. Endathele caféwerd
doorhemoverhoopgehaald.Dan
moesthij de eigenaarde volgende
dagweer eenplantjebrengenom
het goed temaken.’ Vandaagde
dagwerktNasr vooral heel veel.
VanHove: ‘Hij is, net als ik, niet
heel sociaal.’
Dat is ietswaarmeehijworstelt,

blijkt uit deoverpeinzingendie
hij vorig jaar optekende inMijn
dood inVenetië. ‘Als ik schrijf, ben
ik gelukkig’, bekenthij daarin.
‘Ik kaneennieuwewerkelijkheid
creërenendaarhelemaal in ver-
dwijnen.Maar somsheb ikookhet
gevoel dat ikbuitenhetnormale
leven sta. Ikmis alle zomerfes-
tivals en terrassengezelligheid
dieop Instagramvoorbijkomen
omdat ikmezelf aanhetwerk
zetmet een zelfdisciplinedieme
gelukkigmaakt enmeschuldig
doet voelen.’

Geenvrouwenkinderen
Alshij naarbuitengaat, gaathij op
reis, alleen.Vroeger keer opkeer
naarFlorenceomdathij stapelver-
liefdwas gewordenopde renais-
sancebeeldenenmadonna’s van
Botticelli. Telkens stondhij dan
’s ochtends in zijnuppie aande
poort vanhetBargello tewachten
tothetmuseumopenging.
Geobsedeerd isNasr ookdoor

deNoord - enZuidpool,waarhij
‘volledigkanopgaan ineenmuis-
stille,wittewereld, zonderwegen,
zondermensen,met eengeweer
opmijn rug’.Meermaals is hijmee
geweest opeenpoolexpeditie,
vergezeld vanwetenschappersdie
hemboeienmet verhalenoverhet
aanwezigemos.
Zelden, zo schrijft hij inMijn

dood inVenetië, is hij zo gelukkig

geweest als daar, opdieplekwaar
demensoverbodig is. Tegelijker-
tijd steekthij niet onder stoelen
ofbankendathethemspijt dathij
geen vrouwenkinderenheeft. ‘Ik
denkdat ik een leuke vader zou
zijn. Ikbeneraan toe.’

Wunderkammer
‘Ik vraagmeaf ofRamseywel in
de juiste tijd is geboren’, zegt Jara
Lucieer. ‘Met zijn liefde voor klas-
siekemuziek, kunst endeweten-
schap vind ikhemmeer thuisho-
ren inde19deeeuw.Hij houdtook
zo vanoudedingen.’
Zedoelt opNasrs ‘Wunderkam-

mer’, die eengrote verzameling
curiosaherbergt, zoals een19de-
eeuwsnaslagwerkover alleBritse
varens, 18de-eeuwseprenten van
korstmossen, trilobieten, een
neanderthalervuistbijl, Byzan-
tijnse glazenarmbandjes eneen
oud-Grieksekelk.
‘Ramsey stelt zichbij die voor-

werpeneenheel verhaal voor’,

‘Hij heeft ook een getekendhandboek
vanhuidziekten. Dat fascineert hem’

verklaart Shariff. ‘“Stel je voor”,
zegthij danover zo’nkelk. “Daar
heeft heel langgeledeneen familie
uit gedronken.”Hij heeft ookeen
getekendhandboek vanhuid-
ziekten.Het fascineerthemdat
iemanddemoeiteheeft genomen
aldie ziekten te tekenen.’Datboek
toonthij volgens zijnbroer overi-
gensgraag aanzijnbezoek. ‘Om
eenbeetje te choquerendenk ik.’
Shariff vermoedtdatRamseys

interesse voornatuurhistorische
bijzonderheden is gewektdoor
hunvader, die inBelgradogeolo-
gieheeft gestudeerd. ‘Hij namons
vroeger geregeldmeenaar fossie-
len- enmineralenbeurzen.’
Na zijn verhuizing vanAntwer-

pennaarAmsterdam, in2010,
begonRamseyNasr serieus te
verzamelen, en zoals zijnbelang-
stelling voorklassiekemuziek
resulteerde inhoge stapelswerken
vanBach, begintdeWunderkam-
meronderhandookgrotepropor-
ties aan tenemen.Broer Shariff:

‘Toen ik laatst eenpaardagen in
zijnhuiswas,werdhet enenahet
anderepakketbezorgddathij via
Catawiki opdekophadgetikt.
Ramseykandoorslaan indingen.’
Ramseyheeft eenmissie,

stelt JaraLucieer. ‘Hij kooptniet
zomaar spullen, hij breidt zijn
verzamelinguit.’Ookdaarin is
hij perfectionistisch, zegt ze. ‘Het
schijnt dathij bijzondere stukken
heeft bemachtigd.Vanuit demuse-
umwereld is er al interesse voor
zijn collectie.’q

Scèneuit ‘Een
klein leven’,
metRamsey
Nasr als Jude.

VOORSTELLING
Devoorstellingen vanEenklein
leven indecember en februari
inhet InternationaalTheater
Amsterdam(de voormalige
Stadsschouwburg) zijn al uit-
verkocht.Voordevoorstellingen
inTheaterCarré van23 t/m
26april zijnnogwel kaarten
tekoop.

F
O
T
O
:
JA

N
V
E
R
S
W

E
Y
V
E
L
D

PROFIEL


