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Flamboyant
Dit is Sven Ratzke

2017 is hét jaar van performer en theaterdier Sven Ratzke (1977).
De Duits-Nederlandse entertainer was met zijn Bowie-show
STARMAN genomineerd voor de prestigieuze Australische
Helpmann Award, debuteert met een talkshow bij de Duitse
televisie én gaat op tournee met een nieuwe onemanshow.
TEKST: MINOU OP DEN VELDE | BEELD: BRENDA VAN LEEUWEN
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MELANCHOLIE

JETSETLEVEN
“Sinds drie jaar heb ik een relatie
met Heather Litteer, een actrice uit
New York. Ik heb een heel gave foto
van Spencer Tunick waarop zij Wall
Street stofzuigt. Ik ontmoette haar
en wist binnen een seconde: ik voel
ein Funke. Maar ik moet nooit gaan
zeuren: huh, waarom ben je hier
niet? Gisteren heb ik dat wel even
gedaan. Haha! Via Skype.
Het is moeilijk om iemand te vinden
die mij aankan, die bijzonder, raar en
mooi is. Sommige collega’s zoeken
iemand die zorgzaam is, en hun
koffers draagt. Ik wil iemand met een
eigen wil, een eigen kracht. Als ik in

New York ben leiden we een jetset
leven. All fun. Na een etentje met
Rufus Wainwright gaan we naar een
Broadway stuk, en drinken cocktails
met Jake Gyllenhaal. Wij zijn een
powerkoppel. De persoon die ik date
staat redelijk gelijk aan mij. Die heeft
ook power, expertise en connecties.
Ik kan me niet voorstellen dat ik een
vriendin zou hebben die ’s avonds
in haar pyjama klaarstaat: ‘Schat,
heb je een fijne avond gehad? Ik heb
nog wat stamppot voor je.’ (lacht)
Ik had een keer een Russische
zwaardslikster als vriendin, dat was
al hilarisch. Zij ging mijn blouses
strijken. Helemaal niet sexy.”

SVEN RATZKE (1977)

produceert
originele muziektheatershows waarin hij optreedt als
flamboyante zanger en verteller. Sinds zijn theaterdebuut in
1999 tourt de autodidact fulltime de wereld over. Op de
Duitse televisie presenteert hij dit najaar de talkshow
Ratzke’s Rendez-vous. Op 17 oktober gaat zijn voorstelling
Homme fatale in première in Berlijn. Daarna gaat Sven op
tournee door Nederland. Vanaf januari is hij te zien met het
intieme theaterconcert For one night only. Sven-ratzke.com

Het fenomeen
zien (horen)
optreden? Ga naar
Zin.nl/ratzke

“Dit ben ik, als Hedwig, in Hedwig
and the angry inch. In 2012. Hedwig
is een jongetje uit Oost-Berlijn dat
verliefd wordt op een Amerikaanse
GI. Die zegt: ‘Ik neem jou mee naar
het westen en trouw met je, maar je
moet een vrouw worden.’ De operatie
mislukt. Er blijft een angry inch over.
Het publiek ziet een punkconcert van
een flamboyante dame. Zij vertelt
haar levensverhaal.Die rol heeft mijn
leven veranderd. Ik kreeg weer
vertrouwen en de kick om toch weer
theater te maken. Daarvoor maakte
ik vooral cabaretprogramma’s. Ik heb
altijd genres gemixt, maar werd vaak
niet begrepen. Ben je nou komisch?
Absurd avant-garde? Of een TROSentertainer? Je moet ergens bij horen.
Een keuze maken. Ik heb dat nooit
gewild. In 1999 maakte ik mijn eerste
programma, Lieder von Huren und
arme Mädchen met liedjes van Fassbinder, Weill en Brecht. Drie minuten
drama’s, wat ik nog steeds doe. Bij
mijn eerste optreden zat een meisje
dat alles meezong. Halina aus Berlin.
Ze studeerde theatervormgeving. Ze
zei: ‘Jij moet naar Berlijn! Je straalt
het uit, je spreekt dialect en je
moeder is Duits.” Een jaar later
vertrok ik en ben acht jaar gebleven.
De Berlijnse cabaretscene heeft me
enorm beïnvloed. Ik hou van theater
waar iets wrangs in zit. In Nederland
is minder ruimte voor dat lebens
gefühl. Voor melancholie. Hier moet
het altijd maar grappig zijn.
Mijn rol als Hedwig heeft in de queer
community, en in New York, deuren
geopend. Ook daar was het: is hij nou
homo, hetero, of bi? Duits of Neder
lands? Oké, ik heb hakken aan, so
what? Prince droeg een zijden blouse
met ruches en was een pure macho.
Ik kijk ernaar uit om weer een vrouw
te spelen. Je kunt je meer permitteren, want je bent niet bedreigend.”

‘Je moet
ergens
bij horen.
Een keuze
maken.
Ik heb
dat nooit
gewild’

TIME IS TICKING

‘Oké, ik heb
hakken aan.
So what?’

VROUWELIJK MET
EEN TWIST
“Jan Jansen maakt al mijn
laarzen. Wat een lieve man.
Deze draag ik in STARMAN.
Vrouwelijk met een twist,
geïnspireerd op de jaren 70.
Handgemaakt op mijn voet.
Ze versterken mijn houding.
Op gympen zou ik niet zo
theatraal kunnen bewegen.”

“Time is ticking. Morgen is alles voorbij. Daarom maak ik lijstjes, met wat
ik moet doen per dag. Ik zit in mijn
zelfgebouwde draaimolen. Maar het
is een kick om het allemaal voor
elkaar te krijgen. Grip hebben op een
zaal met 600 man, is net als seks:
een fantastisch samenzijn. Ik werk
altijd. Dat kan vermoeiend zijn voor
mijn naasten. Maar ik zou niet goed
weten wat ik met mezelf zou moeten
doen als ik niet zou optreden. Ik
maak nu een nieuw programma,
Homme fatale. Rufus Wainwright
heeft een prachtig nummer geschreven over een spin die mannen naar
het web leidt. Mijn homme fatale is
niet alleen verleider of pimp, maar
ook de man die aan het noodlot is
overgelaten. Rufus leerde ik kennen
via mijn vriendin. Zij zaten samen in
de rehab toen ze 20 waren. Hij is een
lieve man. Melancholiek, intelligent,
en eager. Hij wil dat succes, die rijkdom. Ik heb dat minder. Anders zou
ik niet in Amsterdam wonen. Maar ik
weet zeker dat ik ooit in New York in
Carnegie Hall sta, want ik word
steeds beter. Ik sta al in het Lincoln
Centre, ertegenover. Ik hoef alleen
maar de straat over te steken.
Van wie ik die focus heb? (zuigt lucht
naar binnen) Zeker niet van mijn
vader. Zijn leven ging up en down.
Hij knapte oldtimers op. Wij hebben
altijd in de mooiste auto’s gereden.
Hij had een Lotus uit de jaren 30. En
een zeilboot. Die heeft hij allemaal
verkocht. Soms hadden we een kerstboom waar niks in hing en ook niks
onder lag. Dan was er geen geld. We
woonden in een enorm landgoed
uit de 17de eeuw met een bos erbij.
Sprookjesachtig. Maar de verbouwing is nooit afgekomen. Mijn moeder heeft hem daarom ook verlaten
denk ik, want hij kwam niet vooruit.
Mijn vader is een lieve man. Maar hij

is beschadigd door zijn ouders. Mijn
moeder vertelde hoe hij als kind
gitaar zat te spelen. Mijn opa sloeg
die gitaar kapot, en riep: ‘Jij gaat nu
in de garage aan het werk!’ Ik zou
denken: fuck you! (lacht) Mijn vader
heeft een heel ander karakter. Uit
eindelijk is hij kluizenaar geworden,
door de scheiding. Ik begrijp dat,
maar ik heb daardoor heel erg een
anti-gevoel bij mensen die een beetje
blijven hangen. Mensen die zeggen:
‘Ja ik ga dat doen,’ en dan wordt het
niet gedaan. Daar kan ik niet tegen.
Het doelloze. Mijn vader wilde iets
artistieks doen, maar dat heeft
hij nooit kunnen doorzetten. Mijn
moeder is psychiater, en heeft een
muziekopleiding gedaan. Zij zegt
soms: ‘Jij doet wat wij als ouders
wilden – op het podium staan en
een massa mensen verleiden.’
Mijn vader woont over de grens, in
Duitsland. Hij zit meestal in een

schommelstoel met zijn sigaretten.
Met een lange baard, en duizenden
rare filosofische boeken op de vloer.
Je komt bijna niet door dat huis heen.
Overal stapels. Hij heeft geen contact
met mensen. Als tiener heb ik altijd
het contact gezocht en onderhouden.
De zorgende rol gespeeld. Ik nodigde
hem uit, kookte voor hem. Of ik zei:
‘Kom, we gaan naar Parijs!’ Zodra ik
in Berlijn zat, vanaf mijn 20ste, had
ik er geen behoefte meer aan. Ik heb
hem nu vier jaar niet gezien. Hij heeft
mij laatst gebeld. Hij wil wel, maar
voor hem is het een grote stap, om
naar een concert te komen. Naderhand is hij maanden bezig om dat te
verwerken. Ik zeg niet: ‘Wat ben jij
een loser.’ Maar, dat klinkt misschien
erg, het past nu niet in mijn leven.
Veel mensen zeggen: ‘Dan zoek
jij hém toch op?’ (denkt lang na)
...Ik denk dat het belangrijk is dat ik
binnenkort die stap ga zetten. Ja.”
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EXPRESSIEF INSTRUMENT
“In Berlijn begon ik te zingen met
alleen een pianist. Ik had een geweldige oude Bechstein. Zelf speel ik
niet. Ik bedenk liedjes, en met de
regisseur en de band worden die uitgewerkt. Daarna komt mijn pianist
om alles in te studeren. Ik zal nooit
iets maken zonder piano, denk ik.
Het is het meest romantische en
expressieve instrument.”

MAGIE & INSPIRATIE
“Dit is een originele foto van David
Bowie door Chris Duffy. In 2015
maakte ik STARMAN. In die show
gebruik ik het universum en
materiaal van Bowie, en creëer daar
iets eigens van. Ik raakte bevriend
met Galerie Vassie, zij beheren het
archief van Duffy. Ik zei: ‘Er is nu een
expositie over Bowie in Groningen,
waarom exposeer je jullie foto’s niet?
Dan doe ik de opening.’ Ze vroegen
wat ik ervoor wilde hebben. Ik zei:
‘Geef mij maar zo’n foto.’ Het is een
iconisch beeld. Ziggy Stardust was
een rol. In de jaren 80 zei Bowie
opeens: ‘Ik ben Bowie niet, dat was
een figuur. Ik ben weer David Jones,
een popster. Ik ben getrouwd met een
vrouw, ik heb een kind, ik ben
hetero.’ Dat fascineert me: wie is hij
echt, hoe ver ga je als artiest in het
mystificeren van jezelf? Hoe zorg je
dat de magie, de inspiratie blijft?
Door je niet over te geven aan het
gewone. Als ik alleen in dorpjes zou
spelen, of in de machinerie van Joop
van den Ende terecht zou komen, zou
er niets van mij overblijven.”

FRANS & IK

‘Ik weet zeker dat
ik ooit in Carnegie
Hall sta, want
ik word steeds beter’

“In theater DeLaMar deed ik elke
zaterdag een latenightshow met
BN’ers, een gave band en flamboyante nachtfiguren om me heen. Frans
Molenaar zat vaak op de eerste rij. Ik
droeg een wit vintage bontje met
daaronder schuursponzen om er
schouders in te maken. Ik had geen
cent. Frans zei: ‘Schat, ik maak wat
voor jou, en dan doe jij een keer
een optreden.’ Zo ontstond een
vriendschap. Later heb ik zelfs op
zijn begrafenis gezongen.
De stof van de jas was oorspronkelijk

verwerkt in een bruidsjurk. Die was
zo duur dat niemand hem kocht. Het
is echt bont, spectaculair. Ik droeg
het in Diva diva’s, een ode aan
Shirley Bassey, Sarah Leander,
Marlene Dietrich en Judy Garland.
Frans en ik gingen vaak eten bij Le
Garage. Een keer zat er zo’n VVD’er
buiten te roken. Frans zei: ‘Schat, je
moet niet roken, je moet píjpen.’
Haha. Dat was Frans. Veel mensen
vonden het raar, zo’n jonge jongen
met zo’n oude man. Hij zei altijd:
‘Schat, ik wil niks van je, ik vind je
gewoon leuk.’”

TOTALE VRIJHEID
“Op mijn 6de scheidden mijn
ouders. Ik verhuisde met mijn
moeder naar een voormalig
nonnenklooster, de Refter, in
Ubbergen. Eind jaren 70 werd het
antikraak. Van een boerderij waar
het doodstil was kwam ik in een
gemeenschap waar – ohhh! –
geweldige feesten waren met
muzikanten, en mensen die naar
me luisterden. Een eigen wereld
met gigantische gangen en torens
waar je in kon verdwijnen. Totale
vrijheid. Vanaf mijn 11de organiseerde ik feesten, en presenteerde
een talkshow voor het tv-kanaal.
Met een accordeonist zong ik
opera, met zo’n hoge falsetstem.
Op mijn 15de woonde ik in de
sacristie en voerde zelfgeschreven
tragedies op. Dit beeldje vond ik bij
het kerkhof. Mijn enige aandenken.
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Ik zou daar nu niet kunnen wonen,
omdat het me benauwt. Ik leerde er
hoe mensen en groepen in elkaar
zitten. Sommige mensen beloven
mij de hemel. Vooral als je jonger
bent komt er veel op je af, tot de
sleeping couch aan toe. Na Hedwig
kreeg ik bizarre aanbiedingen, ook
seksueel. Hedwig is een gebroken
persoon, en heeft in de prostitutie
gezeten. Op ironische toon vertelt
ze daar over. Op het eind sta ik
bijna naakt op het podium, zonder
pruik. Na een voorstelling, aan de
bar, fluisterde iemand in m’n oor:
‘Ich habe einen ganz harten Parkett
boden in Schöneberg.’ ‘Ja und?’ zei
ik. ‘Dann können wir so richtig
schön auf dem Boden rummachen.’
Bizar dat mensen denken: dat is je
eigen verhaal. Op het podium zie je
mij, on acid. Maar het blijft een
fantasie.”

BIJZONDER MINIATUURMENS

CHANSON MET EEN BEAT

“Je hoort vaak dat vrouwen last krijgen
van hun biologische klok. Bij ons was het
omgekeerd. Ik heb mijn ex bijna over
gehaald. We kregen onze zoon toen we zes
jaar samen waren. Twee jaar later gingen
we uit elkaar. Dat was heel erg. Ik trad nog
niet veel op in het buitenland. Ik besloot:
ik ga hier niet zitten wachten. Ik ga nu de
wereld rond. Mijn zoon begrijpt dat wel.
Als ik op tournee ga pakken we de Wereld
atlas en lezen per land de beschrijving.
We bellen vaak. Hij gaat niet steeds mee
met optredens, waarbij er alleen maar
aandacht naar zijn vader gaat. Dat is voor
partners ook moeilijk. Je staat altijd in de
schaduw. Privé is dat omgekeerd. Hij komt
elke week, en we gaan samen op vakantie.
Het is heftig en bijzonder om zo’n miniatuurmens te hebben waar je niet meer
zonder wil. Als ik in een vliegtuig zit met
turbulentie, denk ik aan hem. O, hoe moet
dat dan? Mijn zoon is nu 7, en lijkt op mij.
‘Zet eens die plaat op van Serge Gainsbourg,’ zegt hij vaak. Ik zie veel kinder
toneel en zoek alles van tevoren uit. Want
meneer is kritisch. Soms fluistert hij: ‘Eh,
dit is niet zo goed.’
Voordat ik vader werd was het la la la, en
opeens is het krak – alsof er emotioneel
iets openbreekt. Het vaderschap zou mij
totaal ten gronde kunnen richten. Stel dat
mijn zoon me afgenomen zou worden, dat
kan me breken. Een kind is iets heel
gevaarlijks. Met mijn ex is het moeilijk. Zij
probeert ervoor te zorgen dat er zo min
mogelijk contact is. Omdat het voor mij zo
belangrijk is. Het enige waar je mij in kunt
raken. Zij voelt nog wrok over dat het uit
is. Ik moet er telkens voor vechten om hem
te zien, tot juridische brieven aan toe.”

“Toen ik net in Berlijn woonde trad ik
op in de Volksbühne. Er kwam een
manager op mij af, die zei: ‘We
maken een film over Hildegard Knef.
Wil jij een nummer van haar zingen?’
Daarna mocht ik haar een paar keer
ontmoeten, in haar villa in Grünewald. Zij zat met een blikje bier op
een bank, die was afgedekt met
plastic. Dat had ik niet verwacht. Zij
gaf me deze plaat. De sound is
bijzonder, want het is chanson, maar
de beatgeneratie druppelt erdoorheen. Knef leerde me om laidback te
zijn. Doen alsof je het uit je mouw
schudt. Het allermoeilijkste.” ■

‘Mijn zoon is
belangrijk voor
mij. Het enige
waar je mij in
kunt raken’

