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‘ Mijn ex  
zal denken:  
wat is er  
met die jongen  
gebeurd?’

Hij is nu een half jaar Dichter des Vaderlands, maar 
workaholic Ramsey Nasr is een man van vele talenten, 
die hij ook nog eens allemaal benut. ‘Ik heb een  
fantastisch leven, maar het versnippert ook.’

‘Zet het maar in de kop:  

Dichter des Vaderlands zoekt  

woning in de hoofdstad’

Ramsey Nasr,  
dichter met toneelschool:
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‘Dichter des Vaderlands – ik zou misschien 
in bescheidenheid moeten zeggen: het stelt 
niet zoveel voor… Maar ik vind het wel een 
leuke functie. Door NRC is het ooit als een 
ironische term gelanceerd. Maar Gerrit 
Komrij maakte het tot een instituut, met een 
poëzietijdschrift en een poëzieclub erom-
heen. Het zou mooi zijn als ik iets kan bete-
kenen. Ik vind het ook een belangrijke func-
tie omdat je schrijft over je eigen land. De 
gedichten verschijnen in NRC. Als je tussen 
al dat snelle nieuws een gedicht leest, krijg je 
een ander besef van tijd en ruimte. Dat is 
heel bijzonder. In de poëziewereld is het ook 
een uitzonderlijk fenomeen. Normaal als je 
een bundel schrijft, mag je blij zijn als na een 
jaar iemand zegt: ‘Goh, ik heb een gedicht 
van je gelezen.’ De dag van het boekenbal 
stond mijn Vermeergedicht* in de krant, die-
zelfde avond kwamen er schrijvers naar me 
toe om er iets over te zeggen. Ja, daar geniet 
ik van, dat steek ik niet onder stoelen of 
 banken. Over het gedicht ‘Psalm voor een 
 afkomst’ is veel discussie geweest: dat is na-
tuurlijk heel boeiend. Ik ben er wel verguld 
mee dat zo’n positie dat mogelijk maakt.
* Het eerste gedicht van Ramsey Nasr als Dichter des Vaderlands – 

‘Wat ons rest’ – ging over het schilderij De dame met de weegschaal 

van Vermeer, dat het Rijksmuseum 3 weken te leen had uit Amerika 

Taal is mijn wapen, dat besefte ik voor het 
eerst op de middelbare school. Ik was 14, en 
schreef mijn eerste gedicht – het slechtste 
gedicht ooit. Heden rijmde op verleden, dat 
soort dingen. Ik zat op het Erasmiaans gym-
nasium, een goede maar ook elitaire school. 
Ik kwam niet uit een elitair gezin of de ge-
goede buurten, ik kleedde me anders, ik zat 
niet op hockey. Dat was voor mij een vreem-
de wereld. Ik had er absoluut veel vrienden, 
maar ik hoorde er toch niet helemaal bij. Ja, 
soms vond ik dat wel vervelend. Het is toch 
een bastion dat je buitensluit. Je had van die 
bullebakken die brugklassers probeerden te 
kleineren: ‘Kus mijn schoe-hoen’, zeiden ze 
dan. Vreselijk vond ik dat. Ik was er geen 
deelgenoot van, maar ik wist wel dat ze mij 
ook haatten. Voor de schoolkrant schreef ik 
een cursus hoe je kon worden zoals zij:  
De-van-Boer-tot-Stoer-cursus. Superironisch 
natuurlijk. Tot mijn verwondering waren die 
bullebakken daarna de risee van de school. 
Iedereen lachte hen achter hun rug uit: dat 

Ramsey Nasr (1974) is dichter/schrij-
ver, acteur en regisseur. In januari 
2009 werd hij gekozen als Dichter 
des Vaderlands, voor een periode van 
vier jaar. Hij mag zelf zijn rol invullen. 
Wel wordt hij geacht zo’n vier keer 
per jaar een gedicht te maken rond 
een belangrijke gebeurtenis.
In 1995 studeerde Ramsey Nasr af 
aan de toneelschool Studio Herman 
Teirlinck te Antwerpen met zijn zelf-
geschreven monoloog De doorspeler. 
Na zijn eindexamen speelde hij vijf 
jaar bij Het Zuidelijk Toneel. Van dit 
gezelschap nam hij in 2000 afscheid 
met een nieuw geschreven theater-
monoloog: Geen lied, waarvoor hij de 
Mary Dresselhuysprijs en de Taalunie 
Toneelschrijfprijs won. Ook werd hij 

genomineerd voor de Louis d’Or. Op 
de première van dit stuk verscheen 
zijn eerste dichtbundel: 27 gedichten 
& Geen lied. De bundel werd genomi-
neerd voor zowel de C. Buddingh’- als 
de Hugues C. Pernath-prijs. Deze 
laatste prijs kreeg hij daadwerkelijk 
voor zijn tweede bundel: Onhandig 
bloesemend (2004). Een jaar later 
werd Ramsey Nasr stadsdichter van 
Antwerpen. In 2006 kreeg hij de ere-
prijs Journalist van de Vrede van het 
Humanistisch Vredesberaad (HVB). 
Het juryrapport vermeldde onder 
meer: ‘Ramsey Nasr heeft met zijn 
talenten bijgedragen aan begrips-
vorming tussen oosterse en westerse 
culturen door starre vooroordelen 
kritisch te toetsen.’

‘ Op school besefte ik:  
met taal kun je mensen  
verdelgen’

>

gaat over hen! Voor het eerste besefte ik: dat 
is de macht van taal. Ik heb geen sterke hand-
jes, ik kan niet slaan – dat wil ik ook helemaal 
niet. Maar met taal kun je mensen verdelgen. 
Ja, een zoete overwinning, hahaha.

Mijn vader is Palestijn, hij kwam in de jaren 
60 naar Europa om te studeren. Eerst zat hij 
in Belgrado, toen hij mijn moeder ontmoette 
kwam hij naar Nederland. Hij deed mijn-
bouwkunde, later werd hij docent Arabisch. 
Uiteindelijk rondde hij een studie Neder-
lands af en werd net als mijn moeder docent 
Nederlands. Mijn moeder is opgevoed in de 
katholieke traditie, mijn vader in de islami-
tische. Zelf heb ik een niet-religieuze opvoe-
ding gekregen. Misschien om problemen te 
vermijden. Want moet je dan eerst ramadan-
nen en daarna carnaval vieren? Ik kreeg een 
humanistische opvoeding. Zonder dat we 
elke week Erasmus of de humanistische filo-
sofie bespraken. Ik leerde luisteren naar 
 andere mensen, respect hebben voor ander-
mans mening, altijd zoeken naar tegenargu-
menten. Discussiëren ook. Nee, het was geen 
intellectueel nest, wel een intelligent en taal-
gevoelig nest. 
Mijn vader is dus immigrant; dat maakt mij 
een allochtoon. Daar ben ik nog maar een 
paar jaar achter. Echt waar. Ik dacht altijd: 
allochtonen zijn mensen die uit het buiten-
land komen – andere mensen. Maar toen ik 
stadsdichter van Antwerpen werd, las ik in 
de media dat ik allochtoon was. Toen heb ik 
eens opgezocht wat het precies betekent. Tot 
mijn verbazing zag ik: dat ben je als één van 
je ouders in het buitenland is geboren. Er 
stond nog net niet: zie Ramsey. Ik was er echt 
wel even van onder de indruk. Ik spreek 
 beter Nederlands dan de gemiddelde Neder-
lander, ik heb een voorliefde voor schrijvers 
als Couperus, Van Oudshoorn, de Tachti-
gers… – en toch ben ik allochtoon! Ik dacht: 
ook officieel hoor ik er dus niet helemaal bij.

Schuldgevoel en schaamte: het lijkt alsof die 
waarden als een geeuw in onze cultuur rond-
gaan, het zit in ons genetisch systeem. Ik ben 
niet protestants in de religieuze zin, maar 
die erfenissen van het calvinisme zitten ook 
in mij. Als in een cultuur mensen altijd maar 
de schaamte van een lichaam onderwezen 
krijgen en niet de waarde, krijg je mensen 

die niet met hun lichaam kunnen omgaan. Ik 
voel zelf ook een soort moeite met mijn li-
chaam. Tijdens schooltoneel liep ik als een 
motorisch gestoorde rond. Ik had geen con-
trole over mijn lichaam, het deed niet wat ik 
wilde. Ik wilde ook een acteur worden die op 
een stoel gaat zitten – een spotje erop, en 
vertellen maar. Pas op de toneelschool, toen 
ik bewegingsleer, ballet en tapdansen kreeg, 
ben ik mij hyperbewust van mijn lichaam ge-
worden. Maar het is nog altijd niet: op een 
gewone rustige manier een lichaam hebben. 
Wij Nederlanders zijn ook niet de meest bril-

jante dansers. Of we doen het te extravert, of 
we staan te hossen. Snap je? Ja, ik heb ook 
moeite met dansen. Die schaamte! Als men-
sen aandringen, klap ik helemaal dicht. Als 
ik me dan uiteindelijk aan het ritme over-
geef, denk ik: heb ik me daar nou zo over op-
gewonden? Het ziet er misschien niet uit, 
maar ik doe het toch. Ja, drank helpt natuur-
lijk: gooi er wat in – en de beentjes gaan los.
Het schuld- en schaamtegevoel hebben we 
nu overboord gezet. We zijn doorgeschoten 
naar de andere kant: naar een hedonistische 
lichaamscultuur. Misschien uit ontgooche-
ling, omdat God niet bleek te bestaan. Daar 
gaat ook mijn auditiegedicht ‘Ik wou dat ik 
twee burgers was’ over. Ik hoop dat we daar-
in een middenweg bereiken.

Acteren en dichten – voor mij komt het alle-
maal uit één bron: taal! Ik doe veel verschil-
lende dingen. Dat is mijn kracht, maar ook 
mijn zwakte. Ik lig soms in bed, dan denk ik: 
ik wil dat nog doen – en dat nog... Maar wan-
neer? Ik heb twee novellen klaarliggen, er 
liggen twee nieuwe solo’s voor toneel, ik zou 
heel graag De doorspeler en Geen lied weer in 
mijn repertoire opnemen. Ik ga ook in een 
film spelen, over Spinoza. Om nog maar te 
zwijgen van mijn roman die ligt te wachten... 

Maar wanneer moet ik dan dat gedicht 
schrijven? Ik heb een fantastisch leven, maar 
het versnippert ook. Tja. Ik wil alles hebben, 
dat is het probleem. 

Ik zit nu drie maanden in Berlijn met een 
beurs die ik via Cees Nooteboom heb gekre-
gen. Als ik een weekend in Nederland ben 
voor een optreden of ter promotie van mijn 
boek, zeg ik tegen de uitgeverij: prop het 
hele weekend maar vol. Interviews, foto-
sessies: ik vind het niet erg om te doen. Maar 
ik zorg er wel voor dat er iets anders tegen-

overstaat. Laatst moest ik optreden tijdens 
de Opera-dagen, dan zorg ik dat ik mijn 
 ouders meeneem naar de openingsvoorstel-
ling, dat ik daarna met hen uit eten ga, bij 
hen slaap en de volgende ochtend rustig met 
hen ontbijt. Daarna wil ik best de hele dag 
weer werken. Tot de avond – dan wil ik bij-
voorbeeld met een vriend uit eten. Of ik ga 
naar het Concertgebouw. Dan heb ik even 
niks aan mijn hoofd, luister ik naar een bril-
jant pianorecital. Daarna mag ik dan ook 
nog met de pianist uit eten... 
Daar ontspan ik van, het inspireert me. Ik 
 besef één ding: ik moet niet zo klagen. Want 
ik heb een extreem geluk dat alles wat ik 
mooi vind ook een inspiratie is voor mijn 
werk. En ik heb het druk, maar ik kies zelf 
 iedere keer weer voor die drukte.

Rustiger ben ik wel geworden. Werk is niet 
meer alles voor me. Ik denk dat dat voor mij 
privé wel beter is. Ik heb aan den lijve onder-
vonden dat je door alsmaar werken relaties 
kapotmaakt, of gaandeweg kan laten afbrok-
kelen. Nee, mijn ouders heb ik nooit ver-
waarloosd. Ik vind het fantastisch dat zij er 
altijd bij willen zijn. Dan zorg ik ook dat ze 
mooie plaatsen hebben, dat ik tijd voor hen 
heb. Zij zijn nummer één voor mij. Maar 
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‘ Ik las in de media  
dat ik allochtoon was’
in relaties liet ik werk altijd voorgaan. Zei ik: 
‘We gaan niet op vakantie, want mijn boek 
moet af.’ Nou – dat boek is nog steeds niet af, 
we hadden gemakkelijk op vakantie gekund. 
Ik denk dat mijn ex soms wel in verwarring 
moet zijn: wat is er met die jongen gebeurd? 
Want nu ga ik wél op reis, ik zit in Berlijn – en 
ga dit jaar nog naar Venetië. En ik heb er een 
tweepersoonskamer. Jammer dat het niet 
meer aan is, anders hadden we samen kun-
nen gaan. Nee, met die relatie komt het niet 
meer goed, denk ik. Maar ik wil nu wel din-
gen blijven doen náást mijn werk, ik wil deze 
manier van leven blijven vasthouden.

Een goddelijke ervaring voor mij is: oplos-
sen, opgenomen worden in een geheel. Ik 
ben een keer in Spitsbergen geweest. Ik zat 
op de top van een berg met onder mij een 
 totaal woest en ledig landschap met moeras-
sen en bergen waar papegaaiduikers voorbij 
vliegen.... Ik zag in de hele omtrek geen 
mens of stad. Dat is voor mij een ervaring die 
dicht bij een soort eenheid komt. In volstrek-
te eenzaamheid voelen dat je deel bent van 
de evolutie van het leven: voor mij volstaat 
dat als goddelijke ervaring.
Nee, ik vind mezelf geen atheïst: ik hou alle 
opties open. Ik heb heel lang gevochten te-

gen het idee van de evolutietheorie, tegen-
argumenten proberen te vinden. Het idee 
dat wij niet de top van de schepping zijn, 
maar toevallig zijn ontstaan – als een tak aan 
de boom tussen oneindig veel andere tak-
ken: dat vind ik een beangstigend idee. Het 
slaat iedere bodem onder je vandaan. Strikte 
evolutiebiologische theorieën zeggen: we 
zijn alleen maar een vervoerszak voor onze 
genen. Die genen hebben een lichaam nodig 
en dat ben ik toevallig... En omdat die genen 
vechten om zich voort te planten, zorgen ze 
ervoor dat ík verliefd word op een meisje. Ik 
vond dat heel schokkend. 
Maar voor mij is het besef wat liefde voort 
kan brengen al een paar jaar van een ontzet-
tende schoonheid. Kijk, ik ben een bezoedeld 
kind – ik ben van gemengde afkomst. Ik kan 
niet zeggen: ik ben volbloed Nederlander, 
maar ook niet: ik ben volbloed Palestijn. Ik 
zal moeten accepteren dat ik verbrokkeld 
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ben. Ik hoop nog altijd een vrouw te vinden. 
Als ik mij dan verenig, komt daar een kind 
uit. Een kind van mij zal de helft van mijn ge-
nen dragen en de helft van mijn vrouw. Plus 
wat mutaties. Dat betekent dat ik mijzelf hal-
veer. Ik zet mijzelf niet voort, integendeel: ik 
splits mijzelf op. Als mijn kind dan weer kin-
deren krijgt, ben ik in mijn kleinkind nog 
maar voor een kwart aanwezig. En ook mijn 
vrouw verwatert. Ik vind dat oplossen – meer 
en meer – een mooie gedachte. Dat evenaart 
voor mij het goddelijke. Het is alleen een on-
zuivere God.

Psalm voor een afkomst gaat over mijn zoek-
tocht naar God. Ik heb me lang afgevraagd of 
ik het wel moest schrijven, juist omdat het zo 
persoonlijk is. Ik heb zelden zo lang gewor-
steld met een gedicht, om de juiste toon te 
vinden. Maar veel mensen voelden zich er-
door aangesproken. Daar was ik ontzettend 

blij mee. Ja, ik was nerveus het voor te lezen 
– bij de opening van de tentoonstelling over 
Calvijn. Ik wist dat er mensen gekwetst zou-
den kunnen worden, dat de kans daarop 
groot was. Ik hou niet van het gratuite kwet-
sen van vandaag de dag – het kwetsen om 
het kwetsen – maar moest ik het daarom niet 
doen? Toen ik van het spreekgestoelte kwam, 
dacht ik wel: oei, hoe zou dit aangekomen 
zijn? Er waren mensen die niet applaudis-
seerden. SGP’ers verweten mij daarna dat 
het gedicht blasfemisch was. Maar toen had 
ik al veel steunbetuigingen gehoord. Die 
 deden me goed. Absoluut. En in gesprekken 
met fanatici ben ik wel zwaarder beschul-
digd. Als je eenmaal voor antisemiet bent 
uitgemaakt, valt dit in het niet. Ik was vooral 
blij met de reactie van de koningin. Niet dat 
zij mijn enige maatstaf is, maar ik sprak let-
terlijk over haar voorvaderen in de Grote 
Kerk van Dordrecht. Als zij het dan vreselijk 

had gevonden, zou dat jammer zijn geweest. 
Maar ze kwam meteen naar me toe. Het is 
misschien een kinderlijk trekje van me, maar 
ik vind het leuk om de koningin te ontmoe-
ten. Zo’n symbool mag er voor mij wel zijn.

Het Palestijnse deel in mezelf, ik merk dat ik 
dat niet kan afsluiten. Telkens als het daar-
over gaat, bloeit dat helemaal open. Ook in 
negatieve zin. Elke keer als ik mijn familie 
daar heb bezocht, kom ik verrijkt terug – 
maar ook verward. Want dat is óók een 
 vaderland van mij, in de meest letterlijke zin: 
mijn vaders land. Ik ben er een keer of vijf ge-
weest, dit jaar wil ik er weer heen. Ik heb er 
ook veel opiniestukken over geschreven, een 
tijd geleden. Ik merk dat ik dat niet meer doe 
nu. Ik vrees dat dat ook komt door de hope-
loosheid van de situatie. Kijk, als schrijver 
hoop je niet het conflict op te lossen, maar 
een soort bewustzijn aan te brengen. Toen 
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‘ Ik wil alles hebben,  
dat is het probleem’
ik daar net over ging schrijven, was er veel 
onwetendheid over de toestand in Gaza en 
op de Westelijke Jordaanoever: het afnemen 
van Palestijns land, het platbulldozeren van 
Palestijnse huizen, het neerschieten van 
 Palestijnse kinderen, het gooien van witte 
fosfor in burgerwijken. Nu weten we dat al-
lemaal wél. We weten dat het vreselijk is en 
willen een oplossing. Maar er gebeurt niks. 
Wat kun je als schrijver dan nog doen? Nóg 
een open brief sturen naar Balkenende?

Tussen lelie en waterstofbom is de bunde-
ling van mijn eerste drie poëziebundels. Van 
mijn eerste bundel 27 gedichten & Geen lied 
heb ik acht gedichten weggelaten, ik kon me 
er niet meer mee vereenzelvigen. Je kon aan 
die gedichten zien met wie ik dweepte: de 
Tachtigers, Boutens, Leopold, Gorter… In 
die tijd probeerde ik nog een eigen stem te 
vinden. Mijn stijl is lyrisch. De taal mag 
 gezwollen zijn, en ruimte innemen – als hij 
maar uit zichzelf zwelt en niet met lucht van 
anderen. Het is een stijl die schijnbaar een-
voudig is, maar die ook muzikaliteit in zich 
heeft. Door die muzikaliteit kun je poëzie op 
een andere manier begrijpen dan de dage-
lijkse taal. Poëzie is soms uit op misverstan-
den, je gebruikt de woorden op een andere 
manier, je zet ze onder spanning. Ik vind ook 
niet dat je alles hoeft te begrijpen van een 
gedicht. Woorden staan mede omwille van 
de klank op een bepaalde plek. Naar poëzie 
kun je soms op dezelfde manier luisteren als 
naar muziek. Als je naar muziek luistert, 
denk je ook niet: snap ik dat nou wel?

Totaal verliefd ben ik op Berlijn. Alles waar 
ik van hou in een stad, komt erin samen. Het 
is een stad van de toekomst – en van herin-
nering. In Berlijn kom ik heel dicht bij het 
 leven, in al zijn gruwelen en schoonheid. Je 
kunt vanuit één gezichtspunt vier verschil-
lende bouwstijlen zien: een wolkenkrabber, 
de Fernsehturm, een neoklassiek 19e-eeuws 
gebouw, en de grote synagoge die weer hele-
maal is opgebouwd. En dat oogt dan ook nog 

als een eenheid. Ja, ik voel me er echt thuis. 
Kreuzberg, Mitte – het zijn allemaal dorpen 
verspreid over een gigantische stad, met elk 
hun eigen centrum. Als het lekker weer is, 
zitten de terrassen en parken vol. Maar toch 
hoef je niet te dringen om een plekje op een 
hip terras. Dat is heel prettig. ‘Hoe verder 
van het vaderland, hoe helderder de blik’, zei 
Adriaan van Dis laatst toen ik hem in Berlijn 
tegenkwam. Daar zit wel wat in. Het is goed 
om te zien wat er in de rest van de wereld 
speelt – daarmee kun je je eigen problemen 
relativeren, of juist kaderen. ‘Psalm voor een 
afkomst’ en ‘In het land der koningen’ heb ik 
vanuit Berlijn geschreven – niemand die 
daar iets van merkt.

Toch wil ik graag in Amsterdam wonen. Ik 
woon nu nog in Antwerpen, maar als Dichter 
des Vaderlands wil ik betrokken zijn bij het 
culturele leven in Nederland. Ook wil ik de 
provincie graag goed leren kennen. Ik zit te 
denken aan een poetry tour, waarbij ik als 
 inspiratie optredens combineer met bezoe-
ken aan de provincie. En ik dacht: misschien 
is het ook interessant voor Amsterdam als de 
Dichter des Vaderlands daar woont. Ik heb 
erover gesproken met wethouder Carolien 
Gehrels van Cultuur. Zij zei: ‘Dat moet wel in 
orde komen.’ Maar dan is er natuurlijk ook 
weer iemand die over de papieren gaat, en 
zegt: ‘Daar kunnen we niet aan beginnen.’ Ik 
heb er niets meer over gehoord. Misschien 
moet ik weer eens een afspraak proberen te 
maken. Ja, dit is een openbare sollicitatie, 
zet het maar in de kop: Dichter des Vader-
lands zoekt woning in de hoofdstad, haha. 
Maar kijk: stel dat ik nu verliefd zou worden 
op een Utrechts meisje – of op een meisje in 
Berlijn... dan ga ik misschien wel dáár 
 wonen. Daar laat ik me óók door leiden. De 
liefde is nog net iets belangrijker dan het 
 vaderland (lacht).’

Zie www.ramseynasr.nl voor de gedichten over het vaderland. 
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