
NORA: wollen blazer, zijden top, beide 
Chloé, vergulde oorring Tilly Sveaas
MARWAN: katoenen jas Junya Watanabe, 
katoenen T-shirt Tenue de Nîmes
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interviews JOANNE WIENEN, fotografie YANIV EDRY,  
styling JOS VAN HEEL

Vijf bijzondere stellen vieren hun liefde in Amsterdam, met  
Parijs liefdesstad nummer één. Nora en Marwan, Puck en Hans,  

Eeva en Minouche, Ruba en Jalil, Maartje en Georgina:  
‘Ik voelde meteen een soort nabijheid, een gevoel dat  

ik niet anders kon uitle!en dan ik wil dicht bij jou blijven.’



 Marwan & Nora
Voordat acteur Marwan Kenzari (37) en model/kunstenaar 

Nora Ponse (31) elkaars LIEFDE werden, waren ze VRIENDEN. 
‘Met hem is de basis, de fundering, zo sterk.’

MARWAN: polyamide blazer,  

polyamide broek, beide Vetements 

NORA: double-breasted wollen blazer, jeans, 

beide Celine by Hedi Slimane
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 H
et is november 2017 als Marwan voor de opnames van 
Hollywoodfilm Aladdin in Londen is. Onderweg naar de 
studio vertelt hij zijn vaste chauffeur over de vrouw die  
al tijden door zijn hoofd spookt. Precies op dat moment 
rijdt er een dubbeldekker langs, met daarop een grote  
campagnefoto van een juwelenmerk. ‘Op spiritueel niveau 
… ja, ik durf er best in te geloven dat dat iets betekende,’ 

vertelt hij vandaag, op een winderige maandagmiddag aan  
een tafeltje in café De Engelbewaarder in Amsterdam. Naast  
hem zit Nora, de vrouw op de bus en inmiddels al ruim twee jaar 
zijn vriendin. 

‘Love is friendship set on fire’, schreef de Britse schrijver Jeremy 
Taylor eeuwen geleden. Marwan en Nora zullen het anno 2020 
ongetwijfeld beamen. Ze kennen elkaar al jaren, al zijn de 
meningen verdeeld waarvan precies. Marwan herinnert zich een 
warme zomerdag, nu zo’n tien jaar geleden, op het terras van café 
Le Patron aan de Vijzelgracht. Nora durft te wedden dat ze elkaar 
daarvoor al eens spraken, ’s nachts op een huisfeestje van een 
gemeenschappelijke vriend. Ach, wat maakt het ook uit. Ze zagen 
elkaar weleens, op feestjes of verjaardagen. Belangrijker is het 
gesprek dat plaatsvindt tijdens koninginnenacht, 2013. Het is vlak 

voor Wolf, de film die Marwan een Gouden Kalf en een defini-
tieve doorbraak zal opleveren, in première zal gaan. Zij (nuchter) 
raakt in gesprek met hem (‘Licht beneveld, en hard proberend dat 
te verbergen’). Nora is net klaar met de kunstacademie en vertelt 
welke projecten haar bezighouden. Marwan: ‘Ik was onder de 
indruk van haar. Van hoe ze eruitzag, maar nog meer van wat ze te 
vertellen had.’ Het gesprek is jaren geleden, maar hij kan nog 
precies navertellen hoe ze de sidderaal bespraken en Nora’s 
fascinatie voor elektrische vissen en energie. ‘Ze wilde haar fiets 
aan een accu koppelen om zo lege batterijen te vullen.’ Zelfs nu 
wordt hij er weer enthousiast van. ‘Wat ze vertelde was zo nieuw 
voor mij.’ Nora: ‘Meestal werd ik glazig aangestaard als ik over 
dat soort dingen begon. Hij vond het oprecht interessant.’ 

Vanaf de zijlijn 
Toch duurt het nog even voor hun vriendschap uitgroeit tot 
liefde. Nora: ‘Het momentum was er nooit. Voor ons werk waren 
we allebei veel in het buitenland, of al romantically involved met 
anderen.’ Ze volgen elkaars leven vanaf de zijlijn. Nora ziet 
Marwan z’n focus op een acteercarrière in het buitenland leggen, 
met rollen in films als Murder on the Orient Express, The Angel  

NORA: wollen blazer, T-shirt van katoen en polyamide, 
beide Vetements, crêpe de Chine broekje Chanel, leren 
laarzen Vetements, vergulde ketting Tilly Sveaas 
MARWAN: double-breasted wollen blazer, katoenen  
blouse, jeans, alles Balenciaga, katoenen sokken Gucci, 
leren slipper met messing detail Dunhill
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en Aladdin. Zelf werkt ze die jaren naast haar modellencarrière 
aan kunstprojecten in haar eigen atelier en bij toonaangevende 
kunstenaarscollectieven als Studio Drift en Studio Roosegaarde. 
‘Ik denk dat het goed is dat we eerst hebben uitgevonden wie we 
wilden zijn in het leven,’ antwoordt Nora op de vraag waarom het 
nu juist tussen hen werkt. ‘Met Marwan is de basis, de fundering, 
sterk. Doordat we dezelfde dingen belangrijk vinden in het leven 
én doordat we elkaar al zo lang kennen.’ Een maand nadat de 
dubbeldekker per toeval langs Marwans taxi rijdt, zijn ze allebei 
op hetzelfde feestje in het Westerpark. Marwan: ‘Daar was onze 
eerste kus, in de stromende regen.’ De rozenblaadjes en vioolmu-
ziek mag je er zelf bij bedenken. Nora: ‘Voor dat moment 
twijfelde ik nog. Wil ik een vriendschap op het spel zetten?’  
Ze kijkt naar Marwan: ‘Maar zodra jij me zoende, wist ik het. Dat 
was vuurwerk.’

Voortdurend ontplooien 
Opposites attract, zeggen ze, maar in het geval van Marwan en 
Nora lijkt het tegenovergestelde waar. Gevraagd naar de verschil-
len blijft het lang stil. ‘We lijken eigenlijk erg op elkaar,’ zegt 
Nora. Met als grootste gemene deler de wens zich voortdurend te 
ontplooien. ‘Bij Marwan zie je dat heel duidelijk. Hij speelt 
meerdere instrumenten, leest heel veel. Hij is nu zelfs Russisch 
aan het leren.’ Ze kijkt opzij: ‘Of mocht ik dat niet zeggen?’ Hij 
lacht. ‘Het klinkt een beetje pretentieus,’ zegt hij, maar vertelt dan 
over zijn liefde voor literatuur, en dan met name uit Rusland. ‘Nu 
lees ik de vertaalde romans, maar ooit wil ik zelf een tekst kunnen 
vertalen.’ Het typeert hem, zegt Nora. ‘Hij wil dingen zelf 
uitzoeken, leren door te doen. Hij verbouwt nu zijn eigen huis. 
Normaal gesproken huur je een aannemer in. Hij trekt zelf een 
overall aan.’ Die leergierigheid herkent Nora bij zichzelf. ‘Ik werd 
al jong gescout als model, maar wilde ook studeren en mezelf op 
andere vlakken ontwikkelen. Goede boeken lezen, films kijken die 
me raken, musea bezoeken.’ In haar atelier werkt ze al sinds haar 
eerste jaar aan de academie aan een serie lichtbakken. ‘Ik zoek 
bestaande beelden die ik geheel toevallig esthetisch of thematisch 
bij elkaar vind passen, bijvoorbeeld doordat ze op de voor- en 
achterkant van een tijdschriftbladzijde staan. Als ik daar licht 
achter zet, ontstaat iets heel nieuws.’ Een makerskwaal noemt ze 
het, dat ze al tien jaar geduldig zoekt naar beelden maar nog altijd 
twijfelt of het werk wel goed genoeg is. ‘Ik wil zeker weten dat het 
helemaal af is en niet beter kan, anders zou ik me heel onoprecht 
voelen.’ Toch is deze maand haar eerste solo-expositie. Het is tijd. 
‘Bovendien is dit het laatste werk dat mijn moeder nog heeft 
gezien. Zij spoorde me aan om ook eens met mijn werk naar 
buiten te treden.’

In een klap verdwenen 
Marwan en Nora zijn pas driekwart jaar samen als Nora op een 
hotelkamer in Hamburg een telefoontje krijgt dat haar leven 
verandert. Haar moeder is overleden, out of the blue. ‘Ze was 
kerngezond, nog jong, en ineens was ze weg. Een totale schok.’ 
Marwan twijfelt geen moment, huurt een auto en rijdt naar 
Hamburg. Nora: ‘Vijf uur later werd er op de deur geklopt en 
stond hij daar. Dat moment zal ik nooit vergeten. Er was geen 

enkele twijfel over, jij was er voor me.’ Marwan belt in de auto 
met zijn beste vriend. ‘“Dit gaat wellicht alles veranderen,” zei hij. 
Dat beseften Nora en ik trouwens allebei. Zo’n verlies tekent je 
voor het leven.’ Het luchtige, vrolijke wat bij een prille relatie 
hoort is in een klap verdwenen. Marwan: ‘Ik zag van dichtbij haar 
pogingen niet in het verdriet te verdrinken. Dit klinkt misschien 
gek, maar daar schuilt ook een donkere, bijna mystieke vorm van 
schoonheid in. Het maakte mijn liefde voor haar intenser, omdat 
het dwars door allerlei façades en muren heen boorde.’ Nora: 
‘Het verdriet was te groot om overheen te acteren. De beste 
versie van jezelf spelen lukt niet. Je kunt alleen maar laten zien 
wie je echt bent. Dat kan een relatie opbreken, maar ons heeft het 
sterker gemaakt.’ Als verlies íets uitkristalliseert is het dat wat er 
wél is, zegt ze. ‘Het verdriet om mijn moeder heeft de afgelopen 

NORA: zijden blouse, leren broek,  
zijden shawl, kalfsleren riem, kalfsleren laarzen,  

alles Saint Laurent by Anthony Vaccarello
MARWAN: katoenen overhemd Margaret Howell, 

katoenen mesh tanktop Dries Van Noten, 
katoenen broek MHL by Margaret Howell, 

zilveren ketting Maison Margiela
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periode alles overschaduwd. En toch, ik ben gelukkig met 
Marwan. Ik ben gelukkig als ik aan het werk ben in mijn atelier. 
Dat kan naast elkaar bestaan.’ 

Klein en simpel 
‘Ja, wat doen we eigenlijk graag?’ vraagt Nora later aan Marwan. 
Ze lachen. ‘Het is allemaal niet zo spannend.’ Ze wandelen, het 
liefst op plekken waar ze weinig mensen tegenkomen, en staan 
graag samen in de keuken, kookboek erbij en een nieuw recept 
uitproberen (‘Gisteren nog zeebaars uit de oven’). Ze houden van 
wijn drinken en urenlang tafelen met vrienden en familie. 
Marwan: ‘Ik ben dol op Nora’s vader, we eten vaak met hem.’ Veel 
is er over hun privéleven niet te vinden online. ‘Ik vind het leven 
fijner als het privé echt privé blijft,’ zegt Marwan. Nora: ‘Ik denk 

dat wij over tien jaar met verbazing naar deze tijd kijken. Dat we 
al onze data zomaar online gooiden.’ 

Een van de weinige foto’s van hen samen is tijdens de 
première van Aladdin – nu ongeveer een jaar geleden – want die 
momenten zijn er ook. De feestjes in Londen en Los Angeles, 
waar flitsende camera’s hen volledig uitgedost op rode lopers 
vastleggen. Of nou ja, uitgedost. ‘Casual chic’ stond op de 
uitnodiging. Dus zij thuis googelen: een jeans kan, in elk geval 
geen pak. Nora: ‘Vervolgens kwam hij als enige in spijkerbroek  
en op sneakers aanzetten en was de hele cast in pak.’ Ze lachen. 
Marwan: ‘Natuurlijk begeven we ons soms op droomplekken.  
Dat is spannend, maar ons leven is voor het grootste deel klein  
en simpel. Ik denk dat het een van onze krachten is: dat we van 
allebei goed kunnen genieten.’ 

‘ Ik denk dat het goed is  
dat we eerst hebben uitgevonden  
wie we wilden zijn in het leven’
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NORA: zijden jumpsuit en leren riem, beide Celine 
by Hedi Slimane, vergulde oorring Tilly Sveaas 
MARWAN: jas van zijde en polyamide Rochas, 
zilveren armband Maison Margiela.  
Fiets via R. Bankras de Fietsenmaker



NORA: double-breasted wollen blazer, wollen broek,  
beide Isabel Marant Étoile, vergulde oorring Tilly Sveaas, 
messing armband Celine by Hedi Slimane
MARWAN: leren jas Coach, katoenen jacquard polo 
Lemaire via Mytheresa, katoenen broek Hermès.
Met dank aan Rederij Kooij
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‘Daar was onze eerste kus,  
in de stromende regen’ 


