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‘Diversiteit is bijna
een vies woord
geworden. We
moeten er juist
trots op zijn’



‘Wemogen onze
waardigheid
niet verliezen’
ActeurNasrdinDchar (37) staat op4mei inCarré,waar hijmet een
groepartiesten vanuiteenlopendpluimage Voor ik vergeet speelt.
‘Ik voel de verantwoordelijkheiddat andere geluid te latenhoren.’
tekstMarjolijn deCocq, fotoLindaStulic

mijn kinderen,mijn gezin, enmijn eigen geluk
omdat andere geluid te latenhoren.Het is the
storyofmy life, dat andere geluid. Ik benmeer
altijd vanbewust dat ik extramijn bestmoet
doen.Ook al voelt het soms alsof ik aanhet
overcompenserenben, tochwil ik altijd dat an-
dere geluid latenhorenvan saamhorigheid en
liefde, respect en fatsoen.Wemogenonze
waardigheidniet verliezen.Al diewoorden, ik
zeg zenuenvoormij betekenen ze zoveel –het
lijkt ofwe in een tijd levendat er niet zoveel be-
langmeer aanwordt gehecht. En terwijl ik dit
zeg, denk ik: nee, er zijn heel veelmensendie
daarwél belang aanhechten. Enhetwordt tijd
dat al diemensen zich latenhoren.”

Raakthet jealsmoslimook in je geloof?
“Metmijn geloof doet het niks. Ikweetwatmijn
geloof voormij betekent. Geloof is iets heel per-
soonlijks, het is iets tussen jou endatgenewaar-
in je gelooft en tussenniemandanders.Daarom
snap ik ookniet dat ermensen zijn die een an-
der een geloofwillen opleggen.Geloof lég je
niet op. IndeKoran staat: ‘Als je éénonschuldig
iemandvermoordt, vermoord je dehelemens-
heid.’ Die ene zin laat ziendat die extremisten
inParijs gewoonverschrikkelijke klootzakken
zijn die alleenmaarhaatwillen zaaien.”

Isdatdeparalleldie jebedoelt?Laatde
moslimsnietdenieuweJodenworden?
“Ikwil niet dat het herdenkenwordt gekaapt
doorwat nugebeurt,maar door stil te staanbij
het herdenken, leg ik ook zeker eenverband
met eenwoord als de-islamiseren. Inde jaren
dertig hadden zehet over ‘ontjoden’ enwewe-
tenwat er is gebeurd.Dat is heel letterlijk geno-
men.Wat betekent datwoord, de-islamiseren,
als je je realiseert dat inNederland eenmiljoen
moslims leven?Maar ik vindhet belangrijker
me te focussenoppositievedingen.De schoon-
heid vandit land, en eenvandie schoonheden
is dediversiteit.Het is bijna eenvieswoord ge-
worden,maarwemoeten er juist trots op zijn.”
“Ik heb indie speechdestijds niet voorniets
gezegd: ‘Ik benNederlander, ik benheel trots
opmijnMarokkaanse bloed en ik benmoslim.’
Die drie dingen staanvoormij voorNederland.
Omdatwehier de vrijheidhebbendat te kun-
nen zijn, tewillen zijn, je zo temogenvoelen.
Endie vrijheid komtnu in gevaar.Comeon, wat
isNederland?Waar staanwevoor?Enhelemaal
met die geschiedenis in ons achterhoofd?”
“Er is op4mei veel omoverna te denken. En
het is ookniet voorniets datwe ernade vrijheid
vieren. Latenwedat doen, latenwedie vrijheid
koesteren. Endanecht voor iedereen!”

Nasrdin
Dchar
NasrdinDchar is in 1978
geboren inSteenbergen als
derde van vier kinderen. In
2011wonhij voor zijn rol in
RabateenGoudenKalf. Hij is
binnenkort te zien in de tele-
visieseriesZwarte Tip 2en
De JachtendeTelefilmFake
(8mei opNPO3). Hij speelt
inmei inBranden van hetRO
Theater en toert volgend
jaar met zijn derde solo-
voorstelling, naDe titel is
focking lastigenOmi.
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#nietmijnislamdus?
“Dehashtagdie ik zelf heel veel gebruik, is
#SAMEN1.Voormij staat de saamhorigheid
centraal,maarmet behoudvan je eigen identi-
teit, want dat is zó belangrijk. Ik geloof heel erg
in verschillen: die inspireren, prikkelen, bren-
genonsnaar thenext level. Eenheid indiversi-
teit, dat iswaar ik voor strijd. Jazeker, ik zie het
als een strijd, vooral nu. Liever had iknet die
tweet niet genoemd, liever benoem ikde grote
middengroepdie inmijn ogenheel erg samen
leeft enheel erg samenwil leven.”

Despeechdie je in2011gafnadat je een
GoudenKalfhadgewonnen isnog steeds
akeligactueel,misschienwelactuelerdan
ooit: ‘Wewordengeïnjecteerdmetangst.’
“Het is bijna eenproduct geworden, angst.Het
middelwaarmee jemensen zokunt sturen als je
wil.Maar angst blijft de slechtste raadgever.
Angst komt voort uit onwetendheid, uit niet
willen luisterennaar elkaar.Hetwordt tijd dat
we stoppenmet over elkaar te praten endatwe
beginnenmetmét elkaar te praten.Nederland
is zo’n fantastisch land.Waar terwereld leven
op zo’n klein stukje aarde zoveel nationalitei-
ten?Dat is het positievewaar ik op4mei hoop
uit te komen.”
“Ikheb twee keer een Joodsemangespeeld, in
Ghetto vanHetToneel Speelt in 2009 en in 2012
indefilm Süskind. Hetmomentdat ik die band
metdie stermoest omdoen, zal ik niet snel ver-
geten. Ik stond inde spiegel te kijkennaarme-
zelf, naar dat stempel, en toenkwamhet echt
binnen: hoe is het tochmogelijk datmensen zo-
ver kunnenkomen?Maar ookdacht ik aande
kracht van zovelenomverzet te plegen, oman-
deren tehelpen. Erwas ookdie grote groep ver-
zetsstrijders, ik vinddat datwel iets zegt over
Nederland.”

Jenoemt jezelf eenmanmetangsten, een
doemdenker,maarzoektnudusookdie
positievekant.
“Het is er niet leuker op geworden inNeder-
land, het ismakkelijk ompessimistisch tewor-
den.Het lijktmoeilijker gewordenomer samen
iets van temaken.Het lastige inmijn geval is
dat hetme, alsmoslim, van twee kanten raakt.
Enerzijds de verschrikkelijkewoorden enacties
vanuit extreemrechtsehoek enanderzijds het
geweld vanuit extreemreligieuzehoek. Ikmerk
dat ook ikheel erg deneigingheb te denken:
fuck, hoe gaat dit nog goedkomen?Maar ikheb
eendochtertje, enmijn vrouw is binnenkort
uitgerekendvanons tweede kindje. Ik hebde
verantwoordelijkheid tegenovermijzelf en

e voorstelling is, eenmaandvoordat hij
het podiumvanCarré opgaat, er nog eenvan
flarden.De teksten gaanover enweer,wat de
musici gaandoen, staat nogniet vast, alles
moet nog samenkomenenwordengemon-
teerd.Of het een rondgeheelwordt, zegt
NasrdinDchar,weet hij ookniet. “Spannend
waarhet naartoe gaat: het is behoorlijk lastmi-
nute.”Maarhet gaat omgedachten, omvragen,
omhet zoekennaar antwoorden.Het gaat om
parallellen tussen toen ennu. Enhetwordt ook
theater,met demagie van theater. “Anders kan
iknet zo goed een speechhouden. Ik ben ac-
teur, ikmoet ook spelen.”
Hijwil stilstaanbij de verschrikkingenvande
TweedeWereldoorlog op eenmanier die bij-
draagt aanbewustwording. “Toen ikwerd ge-
vraagdvoorTheaterNadeDambesefte ik dat ik
over deTweedeWereldoorlogniet veelmeer
wist dandefilmsdie ik heb gezien ende ge-
schiedenislessenop school. Ik benmeerin
gaanverdiepen.Dat is nodig inde tijdwaarin
we leven.”
Hopelijk zal het nooitmeer gebeuren, zegt
Dchar,maarwemoetenwel kijkennaarwat er
nu aandehand is.Wedoen elkaar ooknuweer
vreselijke dingen aan en zeggenvreselijke din-
genover elkaar. “Hoebegonhet toen, hoeheeft
dat toenkunnengebeuren?Waaromgingmen
de Jodenhaten? Je bent daar allemaal niet zo
bewustmeebezig, behalve op4 en 5mei. Toch
is datwatwevakermoetendoen: terugblikken
opwat er toen fout is gegaan, opwat er aan
voorafging.De voorstellingheet niet voorniets
Voor ikvergeet. ‘Opdatwij niet vergeten’ –hoe
kunnenwediewoordennaar het nu trekken?”

Jehadhetoverde tijdwaarinwe leven.
Toen jewerdgevraagdvoorde4mei-
voorstelling,warendeaanslagen inBrussel
nogniet gepleegd.Wathebbendie
veranderd?
“Er is voormij helemaal niks veranderd, behal-
ve dat het verschrikkelijk is. Vorigeweek las ik
een tweet van zomaar iemanddie zei dat het
tijdwerddat de gaskamersweer inwerking
moestenwordengesteld. Voormoslims.Dat
vind iknogalwat, dat iemanddit tweet. Tegelij-
kertijd is dat ookprecieswat de angstmakelaars
willen: angst, haat en verdeeldheid inde sa-
menleving. Ikweet niet hoehard je hetmoet
blijven schreeuwen,maar demakkelijksteweg
is verdeeldheid. Terwijlwe juist ditmoeten
doen: elkaar omarmen!Het zijn klootzakken
die dit uit naamvande islamdoen,waardoor
hetmakkelijkwordt dehele religie een stempel
op te drukken.”

D

Theater
NadeDam
NadeNationaleDodenher-
denking op4mei starten om
21:00uur op ruim twintig lo-
caties theatervoorstellingen
gerelateerd aandeTweede
Wereldoorlog,waaronder
Voor ik vergeet vanDchar.
JudithHerzberg schreef een
monoloogdie ‘inbreekt’ in
haar stukLeedvermaak, ge-
presenteerddoor Toneel-
groepAmsterdam inde
Stadsschouwburg. Het
theatercollectief BOG.
brengt in deBrakkeGrond
de voorstellingDAM.–een
oefening in niet-vergeten. In
vier stadsdelen zijn er jon-
gerenvoorstellingenover
‘Verdwenen families’.
www.theaternadedam.nl


