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ACTEUR 
BARRY ATSMA

Betrokkenheid kreeg hij van zijn moeder mee, zachtheid 
leerde hij van zijn broer met Down. Barry Atsma (43) is 

niet alleen een toegewijde vader, hij is ook een acteur met 
ambitie. Regisseren staat op zijn verlanglijstje en steeds 

vaker speelt hij rollen in het buitenland. Maar eerst is hij te 
zien in het oer-Hollandse Knielen op een bed violen. ▶

Tekst Ingrid Spelt | Foto’s Paul Tolenaar

‘ Je moet 

NOOIT
VERGETEN 

om voor een ander
te zorgen’

PLN02-012   12 22/12/15   16:20



MENSEN

13

PLN02-012   13 22/12/15   16:20



‘ Met mijn 
broer 
Rimmert 
heb ik pure 
lol. Angsten 
delen we ook.’
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‘Vroeger verhuisden we vaak naar 
het buitenland. Ik heb in Engeland, Griekenland 
en Brazilië gewoond. Mijn vader werkte voor 
Unilever. Mijn jeugd was spannend door het vele 
verhuizen. Soms voelde het ook dubbel: ik liet wel 
vriendjes achter. Heel raar, in het ene land was 
ik populair, in het andere werd ik gepest. Hoe 
kan ik nu opeens de gebeten hond zijn, dacht ik 
die eerste maanden in Brazilië. Rijkeluiskinderen 
maakten de dienst uit op school. De voertaal was 
Portugees en als je dat niet sprak, viel je buiten 
het clubje. Dus leerde ik als de sodemieter de taal. 
Gelukkig keerde het tij. Mijn ouders zijn op tijd 
naar Nederland teruggekeerd. Had het langer 
geduurd, dan was ik daar gebleven, of had ik mijn 
geluk in Amerika beproefd. 
Mijn moeder regelde alles en zorgde voor stabili-
teit. De rust dat zij altijd thuis was, had mijn broer 
Rimmert hard nodig. Hij heeft downsyndroom. 
Bij de emigratie naar Engeland besloten mijn 
 ouders hem deels in een gezinsvervangend tehuis 
in Nederland te laten wonen. Uit huis plaatsen 
was een moeilijke beslissing voor ze. Hij kwam 
wel voor een paar maanden naar ons toe. Wow, ik 
heb gewoon een broer die vet veel fantasie heeft, 
ontdekte ik rond mijn 10de. Rimmert durfde  alles, 
sprak meisjes aan en zei dat hij ze knap vond. 
 Superstoer vond ik dat. Mijn broer werd mijn 
nieuwe maatje en dat is nooit meer overgegaan. 
Mijn moeder zette in Brazilië een weeshuis op, het 
bestaat nog steeds. Dát is ook het gezin waaruit ik 
kom: betrokken en nieuwsgierig. Zelea en Anna, 
de dienstmeid en kokkin, woonden bij ons in piep-
kleine kamertjes achter de keuken. Zelea leerde 
mij Portugees, met Anna sprak ik veel over het 
leven. Al jong wist ik dat het belangrijk is waar je 
bedje staat. Hun levens waren hard, dat heeft me 
zo geraakt. Zelea zag haar kinderen bijvoorbeeld 
nauwelijks. Ik kan me dat nu niet voor stellen. 
Mijn ouders hadden het goed voor elkaar en ik 
was me bewust van de luxe die we hadden – een 
zwembad, een tennisbaan. Maar bij ons betekende 
geld nooit: kijk ons nu eens rijk zijn. Het was 
 eerder: jeetje, dat wij dit allemaal kunnen. 

Nu ben ik nog steeds onrustig. Door het 
vele verhuizen heb ik een soort expat-syndroom 
ontwikkeld. In mijn werk kies ik bewust voor het 

onzekere, ik gedij er goed op. Het is ook niet voor niets 
dat ik ben gaan acteren. Ik doe hetzelfde als in mijn 
jeugd: me inleven in andere mensen en me aanpassen. 
Thuis zijn met de kinderen is mijn basis. Op dagen dat 
Zoë en Charley bij mij zijn, sta ik aan het eind van een 
draaidag op het schoolplein en leid ik lekker mijn ge-
wone, vertrouwde leventje in Leidsche Rijn. Die thuis-
basis houdt mijn leven in balans. ‘Wat is belangrijk’, 
die vraag stel ik me voortdurend. Als ik wil, kan ik 
iedere dag in een tv-show verschijnen en ambassadeur 
van zestig verschillende goede doelen zijn. Maar ik 
kies ervoor om naast de opvoeding van Zoë en Charley 
alleen mooie projecten te doen. Na tien jaar heb ik 
Toneelgroep Amsterdam vaarwelgezegd. Sommigen 
vonden die keuze raar, omdat dat toneelgezelschap 
een soort keurmerk is waar bijna iedere acteur bij 
wil horen. Ik ben liever bij mijn dochters en ging een 
nieuw avontuur aan: voet aan de grond proberen te 
krijgen in het buitenland. Zo’n besluit neem ik in één 
ochtend. En tsja, ik heb ook weleens een buitenlands 
project afgezegd terwijl mijn tegenspeler een topacteur 
was. Met pijn in mijn buik, maar dan kan ik wel tijd 
doorbrengen met mijn kinderen én met Rimmert.
In de weekenden is mijn broer meestal bij mijn 
 ouders en soms bij mij of mijn zus Laura. Doorde-
weeks woont hij in een zorginstelling. ‘Op kamers’, 
zeggen we altijd. Hij voelt zich er prettig, omdat hij 
met bewoners van zijn denkniveau leeft. Het is niet 
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altijd fi jn om alleen maar met mensen om te gaan die 
het beter weten. Twee dagen bij mij logeren vindt hij 
meer dan genoeg. Mijn leven met jonge kinderen is 
onrustig. ’s Avonds is hij bekaf. We knuffelen veel en 
kijken naar ‘schieten-tieten-fi lms’ als de meiden op 
bed liggen. Echt, ik zie fi lms die ik normaal nooit zou 
zien, met veel bloed en slechte verhaallijnen. Toch 
moet ik erom lachen. Natuurlijk is zijn aanwezig-
heid ook weleens vermoeiend. Hij praat graag over 
 dezelfde onderwerpen en herhaalt zichzelf. Als je de 
hele dag van alles over Rob de Nijs, De rattenvanger 
van Hamelen of Paul de Leeuw hoort, is dat soms 
 lastig. Maar bovenal zijn die weekenden gezellig.
Rimmert geeft mij zachtheid. Ik moet op hem 
 ‘intunen’ en word gedwongen stil te staan, niet te 
haasten. Die aandacht en focus neem ik mee in de 
rest van mijn leven. Je moet nooit vergeten om voor 
een ander te zorgen. Dat kost energie, maar er komt 
veel voor terug. We hebben dikke, pure lol. Angsten 
delen we ook, trouwens. Hij is bang voor de dood, 
dat het leven ophoudt. Sinds de dood van mijn opa, 
op mijn 9de, worstel ik al met het raadsel ‘wat komt 
er na de dood’. Dat zwarte gat is beangstigend. Als 
 acteur gebruik ik mijn broers levenswereld vaak. 

Barry toen hij 14 was, 
met zijn moeder Liekje 
en broer Rimmert. 
Ze woonden toen in 
Brazilië. Hier staan 
ze voor de beroemde 
watervallen van de Iguaçu.

Op sommige momenten ben ik heel erg Rimmert 
aan het spelen. Zijn gevoeligheid en kinderlijke 
naïviteit zijn mijn inspiratiebron. 
In Knielen op een bed violen speel ik Hans  Sievez, 
een uiterst gevoelige man die zich afvraagt waar-
om hij op aarde is. Hij kiest voor de veiligheid van 
een sekte, die hem waarborgt en reden geeft tot 
bestaan. Ik zie dat mensen rust halen uit het ge-
loof en kan me ook voorstellen dat ze zo ver gaan 
als Hans. Ik ben atheïst, maar de basisvragen in 
het leven zijn voor mij dezelfde als die van gelo-
vige mensen. Waarom zijn we hier? Waar eindigt 
het? Wat komt hierna?  
Ik ben bezig met een buitenlands project. 
 Normaal gesproken zijn draaidagen goed te 
 combineren met de opvoeding van mijn kinderen, 
maar wekenlang duizenden kilometers verderop 
fi lmen, zoals vorig jaar voor de BBC-serie Tatau, 
is lastiger. Dat betekent eindeloos plannen met 
Izaira. Ik eis dan ook van de productie dat Zoë 
en Charley met hun moeder een paar weken naar 
de set komen. Ze kwamen ruim drie weken naar 
Rarotonga, een eiland in de Grote Oceaan, met 
walvissen voor de deur en bewoners in hutjes zon-
der wifi . Ze hebben het er nog steeds over. Dat dit 
kan, maakt mijn werk in het buitenland draaglijk. 
Ik wil mijn ambitie volgen, maar er is wel een 
grens: mijn dochters wil ik niet te lang missen.
Na de scheiding vier jaar geleden hebben Izaira 
en ik even moeten zoeken naar een goede modus. 
Vrienden zijn we altijd gebleven. We respecteren 
elkaar. Op een andere manier zijn we weer een 
heel fi jn gezin. Izaira heeft een nieuwe vriend en 
met z’n allen – ook met zijn kinderen – doen we 
soms leuke dingen. Als ik ergens mee zit, ga ik 
nog steeds naar Izaira. Ik wil een fi jn leven met zo 
veel mogelijk liefde, zonder haat en nijd. 
Of ik wel of geen vriendin heb, daar wil ik het niet 
over hebben. Alles wat ik over vrouwen zeg, wordt 
een ding. Staat er weer een kop ‘Barry date met ▶
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eindeloze reeks vrouwen’. Uitgeroepen worden tot 
begeerlijkste man met wie vrouwen een nachtje 
willen doorbrengen is misschien hilarisch – en 
strelend voor mijn ego – maar meer dan dat is het 
niet. Ik ben ijdel, wie niet, en houd ervan om in de 
aandacht te staan. Als kind had ik dat al. Waar-
schijnlijk nog een reden waarom ik acteur ben 
geworden. Ik geniet ervan als mensen naar mijn 
fi lms kijken. Als ik speel, voel ik pure connectie 
met mezelf en onderzoek ik grote thema’s in het 
leven als liefde, angst en haat. Ik wil een acteur 
zijn die zijn werk goed doet, mooie rollen krijgt – 
en daarvoor heb je bekendheid nodig. Maar ja, je 
loopt dan wel tegen dit soort rare dingen aan; dat 
je dus kennelijk een icoon voor vrouwen wordt.

Straks ga ik misschien wel regisseren. 
Ik neem mijn stappen en creëer randvoorwaarden. 
Waarschijnlijk sta ik op een dag op de set en 
denk: hé, ik ben regisseur. Net zoals ik besefte: 
hé, ik zit met Simon Pegg en Jean Reno in een 
scène. Het moet wel organisch gebeuren.
Het geluk van mijn toekomst zal ook heel erg af-
hangen of mijn kinderen oké zijn. En mijn ouders 
en Rimmert. Over de gezondheid van mijn ouders 
maak ik me weleens zorgen, mijn moeder heeft 

parkinson. Ook het zorgen voor mijn broer zal moei-
lijker worden; ik moet dat uiteindelijk met mijn zus 
overnemen. Straks zal hij me echt nodig hebben. Dat 
is een gekke gedachte en het raakt me. Tegelijkertijd 
voelt het heel natuurlijk. Ik ben er niet bang voor. 
Van nature ben ik vrij naïef, terwijl mijn leven soms 
best pittig is. Een scheiding is bijvoorbeeld écht niet 
leuk. Maar die dingen voorzie je niet.” ▪

Filmkaartjes winnen
Plus Magazine verloot tien vrijkaarten voor de fi lm Knielen op een Bed Violen die vanaf 25 februari in de bioscoop te 
zien is. Wilt u in aanmerking komen voor twee vrijkaartjes? Stuur dan een briefkaart/ansichtkaart naar Redactie Plus 
Magazine, postbus 44, 3740 AA Baarn, onder vermelding van ‘Knielen op een bed violen’.

 ‘Uitgeroepen 
worden tot 
begeerlijkste 
man is 
hilarisch, 
meer niet.’

werd bekend door zijn rol in de tv-serie Rozengeur & 
Wodka Lime. In één adem wordt hij genoemd met de 
kassuccessen Komt een vrouw bij de dokter en Loft. Op 
zijn cv staan ook De storm, Kenau, Lucia de B., Man-
nenharten en Michiel de Ruyter. Op tv speelde hij in 
series als Gooische Vrouwen, Van Gogh; een huis voor 
Vincent en hij maakte het programma Down voor Dum-
mies. Atsma was tien jaar verbonden aan Toneelgroep 
Amsterdam. Hij is ambassadeur voor het Diabetes-
fonds, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en de stichting 
Eet met je Hart. Barry Atsma heeft twee  dochters: Zoë 
(9) en Charley (6). Vanaf eind februari is hij te zien in de 
speelfi lm Knielen op een bed violen.

BARRY ATSMA (43)
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