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H ij had het niet voorzien:
“Nooit ga ik weer vast bij
een gezelschap, nooit meer
avond aan avond hetzelfde.
Nog geen half jaar nadat ik
dat tegen vrienden had ge-
zegd, tekende ik een con-

tract en sta ik weer als acteur op toneel. En ja,
inderdaad, in vaste dienst. Dat ik acteren in de
begintijd was gaan zien als een sleur, als een
louter reproduceren van een toneelstuk, was
in het licht van toen. Ik wilde ook schrijven en
het lukte me absoluut niet daar de tijd voor te
nemen. Dat frustreerde me.”
Na de toneelschool, de Herman Teirlinck Stu-

dio in Antwerpen, viel Ramsey Nasr (1974) met
zijn weergaloze afstudeermonoloog ‘De Door-
speler’ meteen in de prijzen. Hij speelde daar-
na vijf jaar bij Het Zuidelijk Toneel om zich ver-
volgens geheel aan zijn literaire ambities te
wijden. Landelijke bekendheid kreeg hij vooral
als politiek betrokken en zich danig in het cul-
tuurdebat roerende Dichter des Vaderlands. Nu
heeft hij zich laten inlijven bij Toneelgroep
Amsterdam, net als Het Zuidelijk Toneel des-
tijds onder leiding van Ivo van Hove.
“Het is een nieuwe stap en tegelijk een thuis-

komen. Ik heb in al die jaren nog vaak op een
podium gestaan, maar dan vooral om poëzie
voor te dragen. Tegen mijn zin wordt dat vaak
een performance genoemd. Aan het begrip per-
formance heb ik een enorme hekel. Alsof poë-
zie verkocht moet worden en niet op zichzelf
kan staan. Er is een wezenlijk verschil tussen
poëzie en drama. Bij poëzie gaat het echt om

de taal. De dichter moet daarachter verdwij-
nen, moet zichzelf minimaliseren. Bij drama
kun je je lichaam niet negeren, omdat je het
personage vertegenwoordigt. Dus móet je je
manifesteren. De kracht van theater is immers
doen alsof, je voordoen als iemand anders.”
“Dat ik ja heb gezegd tegen Toneelgroep Am-

sterdam is een samenloop van omstandighe-
den. De periode Dichter des Vaderlands liep ten
einde, zij vroegen me en zo werd ik voor die
uitdaging gesteld. Ivo zei: Ik weet dat je een
heel ander leven hebt geleid, maar hier geldt,
je bent erbij of je bent er niet bij. Er vol voor
gaan, al is geen contract levenslang zoals Ivo
me ook nuchter voorhield, dat tezamen hielp
me over de streep. Daarbij zijn de voorwaarden
bij Toneelgroep Amsterdam gunstiger dan bij
Het Zuidelijk Toneel destijds. Dat was een klein
ensemble waar iedereen in vrijwel alle stukken

moest spelen. Dat betekende één week na de
première van de ene voorstelling alweer repe-
teren voor de volgende. Dat was vier van de zes
dagen dubbelen: overdag repeteren, ’s avonds
spelen – en reizen: elke dag naar een andere
plaats – en alleen de zondag vrij. Om je wasje
te draaien. Letterlijk werd dat een telkens re-
produceren van een toneelstuk, en dan heb ik
niet het idee, dat ik iets zinvols aan het doen
ben. Bij Toneelgroep Amsterdam wordt veel
meer in moten, langere series op dezelfde
plaats, gespeeld. Ander voordeel is dat geslaag-
de voorstellingen met tussenpozen worden
hernomen. Zo blijft een kunstwerk levend en
kan het meer adem krijgen.”
“Onderdeel van een groter geheel zijn, het

communiceren met collega’s, het werken on-
der-leiding-van geeft ook een zekere rust. Je
bent niet meer in je eentje verantwoordelijk
voor alles. Dat is prettig na dertien jaar een-
zaam achter de computer. Al zeiden sommi-
gen: Je was niet weg te slaan van de media, dat
ervaar je zelf heel anders. Ik zat alsmaar op die
kamer van me en als ik dan voor bepaalde on-
derwerpen in praatprogramma’s op tv zat, was
dat geen ontspanning. Veel mensen, ook vrien-
den die ik in de afgelopen jaren heb gemaakt,
weten niet eens dat ik eigenlijk acteur ben.
Zelfs een ex-lief uit Antwerpen zei laatst: dat
wordt dan de eerste keer dat ik je zie spelen
straks. En vorig jaar, toen ik in de tv-serie
‘Overspel’ speelde, las ik een tweet: Moet die
dichter ook nog werk van acteurs afpakken!”
Bij Toneelgroep Amsterdam speelt Ramsey

Nasr naast Marieke Heebink, Gijs Scholten van

‘Bij poëzie gaathet
echt omde taal.
Dedichtermoet
daarachter verdwijnen.
Bij dramakun je
je lichaamniet
negeren.’

Thuiskomen
op het
toneel
Na ruim dertien jaar schrijven en een
enerverende periode als Dichter des
Vaderlands is Ramsey Nasr terug als
acteur. Bij Toneelgroep Amsterdam
speelt hij alcoholist Jamie in O’Neills
‘Lange dagreis naar de nacht’.
interview HannyAlkema
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KlassieK
Symfonieorkest van
Göteborg enVilde Frang
HHHHH

Twee violisten naast elkaar: Vilde
Frang als solist in Bruchs vioolcon-
cert en Nikolaj Znaider met een di-
rigeerstokje in de hand voor het
Symfonieorkest van Göteborg.
De Deens-Israëlische musicus Znai-
der, die de laatste tijd naast zijn car-
rière als violist met enige regelmaat
op de bok staat voor diverse gezel-
schappen, is artist in residence bij
de Zweden. November vorig jaar
maakte hij in Amsterdam zijn di-
rectiedebuut bij het Koninklijk
Concertgebouworkest.
Voor Frang was het een voordeel
dat Znaider dirigeerde, want hij
weet als geen ander waar een solist
in dit concert diep adem wil halen.
Op die momenten kon hij de tijd
stilzetten en rustte Frang op een

bed van fluwelige strijkers, kamer-
muzikaal intiem. Toch was de ti-
ming niet alleenzaligmakend.
Met de Göteborgers heb je als diri-
gent wat in handen: ze kunnen pro-
bleemloos van een vol, stevig geluid
overstappen op slankere timbres en
alles daartussen, ze zijn flexibel.
Znaider speelde maar gedeeltelijk
in op die kwaliteiten, bij hem valt
juist op dat hij veel minder elas-
tisch is: twee voeten staan bijna on-
wrikbaar naast elkaar, hij is weinig
wendbaar in lijf en leden en dat
werkt door in zijn slag.
Frang, hoe charmant ze ook streek,
had niet het toverstafje in handen
waarmee ze haar partners iets van
haar eigen flair kon geven, en an-
dersom werd ze nauwelijks opge-
tild door de musici. En zo kwam het
dat Bruchs concert het nét niet had
in deze uitvoering.
Znaiders hoekige manoeuvres
maakten van Tsjaikovski’s Vierde
symfonie een hele kluif, kloek van
klank, in contrasterend zwart en
wit. Voor het Scherzo een ideale
aanpak: daarin vragen de pizzica-
to’s om strakke teugels.
Wat hedendaags Zweeds nationalis-
me als openingswerk: ‘Tour de for-
ce’ van Rolf Martinsson, speciaal
voor het orkest geschreven en eer-
der dit jaar ten doop gehouden on-
der Znaiders leiding.
Lekker wat force in de gelederen, ge-
noeg voor een overtuigende bin-
nenkomer.
FREDERIKE BERNTSEN

recensie

Bruchheeft
hetnétniet
bijZnaider

Ramsey Nasr: ‘Ik wilde graag de rol van de oudste

Znaider is weinig
wendbaar in lijf en
leden en datwerkt
door in zijn slag

Vilde Frang
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Aschat en Roeland Fernhout een van de vier
hoofdrollen in ‘Lange dagreis naar de nacht’
van Eugene O’Neill (1888-1953). ‘Lange dagreis’
is een sterk autobiografisch getint stuk en ver-
telt een dag uit het leven van de familie Tyrone.
Een hartverscheurend familieportret van een
morfineverslaafde moeder, een alcoholische
vader en hun twee zoons.
Na een vroege repetitieperiode voor de zo-
mervakantie moet nu in de laatste twee weken
voor de première, eind augustus, de voorstel-
ling zijn definitieve vorm krijgen. Het ophalen
van de tekst vindt Nasr fijn werk: “Zoals het
ook fijn is om een gedicht na het schrijven weg
te leggen en na een maand weer te herlezen.
Dan heb je meer afstand om er dieper op in te
duiken. Het is niet zo dat ik de tekst meteen
kan oproepen – sommigen kunnen dat – maar
na één keer herlezen herkent mijn brein het
en zit het er zo weer helemaal in.”
“Ik ben al mijn hele leven gefascineerd door
geheugen en hoe dat werkt. Hoe herinnering
verandert naargelang omstandigheden. Een
plezierig etentje met je lief wordt in je hoofd
een minder leuke avond als het uit is. Ook in
relatie tot dit stuk houdt me dat bezig. Het was
O’Neill’s doel zijn eigen familie te portretteren
en het is een universeel meesterwerk gewor-
den. Hoe heeft hij dat gedaan?! Het is zo ex-
treem, beangstigend particulier – het zijn am-
per gewone personages meer – dat je geneigd
bent te denken: wat moet ik ermee, en tegelijk
raakt het diep. Ik vraag me af in hoeverre hij
het puur uit het geheugen heeft opgetekend en
in hoeverre hij zich bewust was van het feit dat

hij dramatiseerde. Het is zijn leven, letterlijk,
en tevens een groots kunstwerk.”
“Toen ik het stuk las, wilde ik dolgraag Jamie,
de oudste zoon spelen. Ik vind hem interes-
sant, omdat hij niet een in zichzelf gekeerde
romanticus is, rollen waar ik vaak voor ben ge-
cast zoals Romeo in ‘Romeo en Julia’, maar ie-
mand die de waarheid zegt en beseft dat dat
iets heel destructiefs, ook zelfdestructiefs
heeft. Ik snap hem wel. Hij is onredelijk, hij
zuipt zich helemaal kapot, wil dan ook alles ka-
potmaken, maar zoekt in wezen alleen een
goede relatie met zijn ouders. Het is de onmo-
gelijkheid te ontsnappen aan je familie. Het
soms niet met en zeker niet zonder elkaar kun-
nen. De band met familie is met niets te verge-
lijken. Bij vriendschap kun je zeggen: ik heb er
geen zin meer in, maar van je familie kom je
nooit los. Ik geloof in het darwinisme. Toen ik

‘The Selfish Gene’ van Richard Dawkins uit
1976 las, was ik er kapot van. De pure kracht
van genetische voortplanting. Dat gaat mij een
stap te ver, maar de keten van leven en dood
volstaat voor mijn gevoel om tot zingeving te
komen die doorgaat in een kind.”
“O’Neill reikt zo diep in zichzelf. Vanwege het
autobiografische karakter mocht ‘Lange dag-
reis’ pas ver na zijn dood opgevoerd worden.
TennesseeWilliams zei: ‘He gave birth to Ame-
rican drama en he died for it.’ Je kunt zijn stuk-
ken niet op routine of op halve kracht spelen.
Steeds diezelfde argumenten van de persona-
ges. Dat lijkt herhaling, maar juist dat komt na
drie uur heel hard aan. Als je het goed speelt.
En dat is geen sinecure. Jason Robards, die Ja-
mie speelde in de eerste Broadway-versie, zei
ooit: Als je weer aan zo’n lange avond gaat be-
ginnen, moet je soms even slikken, maar dan
voel je op een gegeven moment dat zetje van
O’Neill in je rug: ‘We break time, we break
space’.”
“Dat is wat kunst doet: een parallelle wereld
aanreiken en doen beseffen dat er andere le-
vens mogelijk zijn. Dat is vervreemding en em-
pathie tegelijk. Acteurs moeten over empathie
in de breedste zin beschikken: in extremo een
Hitler of Dutroux kunnen spelen, maar er ook
mensen van maken. Een acteur die zich iets
niet kan voorstellen heeft heel weinig werk.”

Première ‘Lange dagreis naar de nacht’ van
eugene o’neill door toneelgroep amsterdam
25-8 in stadsschouwburg amsterdam. aldaar,
met tussentijds tournee, t/m 13-12, www.tga.nl
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‘Acteursmoetenover
empathie inde
breedste zin
beschikken: eenHitler
ofDutrouxkunnen
spelen,maar erook
mensenvanmaken’

‘Onderdeel van een geheel zijn geeft rust.
Ik zat alsmaar op die kamer van me.’

zoon spelen omdat hij geen in zichzelf gekeerde romanticus is, rollen waar ik vaak voor ben gecast. Foto Jean-Pierre Jans

Grachtenfestival
lauwertharpist
VanKesteren

‘Boeken’: extra editiemet
buitenlandseauteurs

De Nederlandse harpist Rémy van
Kesteren heeft donderdagavond de
GrachtenfestivalPrijs 2013 gewon-
nen. De prijs bestaat uit een optre-
den volgend jaar op het Grachten-
festival en een recital in de Hermi-
tage in Sint Petersburg. De Grach-
tenfestivalPrijs wordt jaarlijks uit-
gereikt aan een getalenteerd musi-
cus of ensemble aan het begin van
een veelbelovende carrière. Rémy
van Kesteren (Zeist, 1989) wordt be-
schouwd als een harptalent van we-
reldformaat en één van de avon-
tuurlijkste harpisten van dit mo-
ment. In juli won Van Kesteren ook
de USA International Harp Compe-
tition. Op zijn twintigste richtte hij
het Dutch Harp Festival op, waar-
van al twee succesvolle edities
plaatsvonden in Utrecht in 2010 en
2012. (TROUW)

Liefhebbers van het zondagse inter-
viewprogramma ‘Boeken’ worden
in het komende seizoen bediend
met een extra, op buitenlandse lite-
ratuur gerichte, editie. Naast de re-
guliere versie van het programma
komt de VPRO vanaf zondag 1 sep-
tember met ‘Boeken op Reis’. Daar-
in gaat presentator-interviewer
Wim Brands in gesprek met de bui-
tenlandse schrijvers Karl Ove
Knausgård, David Grossman, Annie
Proulx, David Sedaris, Lionel Shri-
ver en Claire Vaye Watkins. Eerder
maakte Brands voor de VPRO al de
serie ‘Nieuwkomers’ (2012), een
reeks portretten van auteurs met
een immigrantenachtergrond.
(TROUW)

Meermannoexposeert
miniatuurbibliotheek

OmwonendenNoord-
Zuidlijnvoerenoperaop

Het oudste boekenmuseum ter
wereld, Museum Meermanno|Huis
van het boek, beschikt over een
nieuwe tentoonstellingszaal. Daarin
is nu ook een recente aanwinst te
bezichtigen: de Bibliotheca Thurko-
wiana Minor, een miniatuurbiblio-
theek met 1515 miniboekjes van
Guus Thurkow (1942-2011) die vo-
rig jaar werd verworven door het
museum. In de houten biblio-
theek – gebouwd naar het voor-
beeld van 17de- en 18de-eeuwse Ne-
derlandse poppenhuizen – zijn in
één oogopslag honderden boekjes
te zien. (TROUW)

Omwonenden van de toekomstige
Noord-Zuidlijn in Amsterdam heb-
ben een opera gemaakt. ‘Günther
en Julia, buurtopera over de Noord-
Zuidlijn’ moet een einde maken
aan de gevoelens van onvrede die
de buurtbewoners van de Vijzel-
gracht de afgelopen jaren hebben
gekregen. In 2008 verzakten tot
twee keer toe panden na lekkages
in de bouwput van het toekomstige
metrostation. Vorig jaar september
moesten opnieuw bewoners van en-
kele woningen de nacht elders
doorbrengen vanwege een lekkage.
in een boor. De opera wordt 20, 21
en 22 september opgevoerd. (ANP)


