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XANDER DE RYCKE (28)

etwiezouu
nooitopeen
onbewoond
eilandwillen
belanden?
“MetdeBartDe
Wever van2016.

Daar zitminder vlees aan
danaandie van2009.Voor
de rest zou ikwaarschijnlijk
proberenomhemnogeens
tedoen lachen.Het is alweer
langgeleden.”

Hoezietuwidealezondag-
middageruit?
“Iets vanetenklaarmaken
datminimaaldrieuurmoet
opstaan.Eenbadnemen
met vandie zeepvanLush
zodatmijnbadwater roze
kleurtwant ikbeneen
prinses.Dat etenvandaar-
net opeteneneenpaaruur
spenderenaanNetflixof
games.Dit alles zonder een
broekaan,natuurlijk.”

Welkboek ligternuopuw
nachtkastje?
“The Comedians: Drunks,
Thieves, Scoundrels, and
the History of American
Comedy’, doorKliph
Nesteroff.Wist je datbegin-
nendekomiekenvroeger
doordebaas vandezaal
met eenhoepel deorkestbak
werden ingetrokkenals ze
niet grappigwaren?
“Ik lees veel, vooralhor-

rorverhalenenbiografieën
vankomieken.Vroeger
stalde ik almijnboeken
thuisuit, kwestie vanbele-
zenover te komen.Nuben ik
overgeschakeldope-reader.
Opeengegevenmoment
moet je kiezen: intelligentie
uitstralenofmeer ruimte.
Het ishet laatste geworden.”

Wat isdemooistezindieu
onlangsheeftgehoord,
gelezen,geschreven?

“‘So whoever you are, you’re
more than just a face. What-
ever you are, you know you’ll
be yourself and whatever you
do, you’ll always feel the same
as someone else.’Uithet
nummer ‘AnythingForYou’
vanmijn favorieteband
Puggy.Dezangerheeftmij
ooit vertelddathetnummer
overdepressie ging.Maar
inmijnhoofdgaathet vooral
overmijnbandmethet
publiek.Overdie constante
drangomleuk teworden
gevonden.Nu ikmiddenin
try-outs zit voormijn
nieuweshow in september,
is dat liedweergeweldig
actueel: ik leefweer volop
inonzekerheid.”

Inwelkstrip-of roman-
personageherkentuzich?
“Jommeke.Gingnooit naar
school, spreekt tegendieren
endoetniets aanzijnkapsel
of kledij.”

Metwelkstrip-of roman-
personagezouweleens
eenterrasjewillendoen?
“Urbanus.Deechteof strip-
versiemaaktmij niet uit.
Tijd gespendeerdmet
Urbanus isnooitweg-
gesmeten.Ende stripfiguur
XanderDeRyckenatuurlijk,
uitMosselen om half twee.
Nacht van de struisvogel.”

Wieofwatdoetugroen
uitslaanvan jaloezie?
“Dat varieert.Meestal
mensendie ietsmogendoen
dat ikookwil doen.Zoals
wanneer zeBV’s vragenom
gesprekken tehebbenover
eenonderwerpwaar ik
meeroverweet, zoalsfilm
ofpopcultuur.Het gaatniet
omdeaandacht. Ikpraat
nueenmaal graagoverde
weinigedingenwaar ikwél
iets vanweet.” (KVDP)

‘Ik ben
een prinses’
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Cult. vraagt iemand een hele
week naar zijn voorkeuren,
gewoontes en bizarre trekjes.
Deze week: komiek Xander
De Rycke, die op 15 juni de
stripMosselen om half twee.
Nacht van de struisvogel
uitbrengt, gebaseerd op zijn
populaire podcast en met
zichzelf in de hoofdrol.
Vandaag: over mooie zinnen
en tv-kijken zonder broek.
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IvoVanHovemaakt
Broadway-droomwaar
Regisseur wint in New York twee Tony Awards voor ‘A View from the Bridge’
JORIS HENQUET EN KIM VAN DE PERRE

‘Niemand kan ooit nog beweren dat
mijn soort toneel niet op Broadway past.’
Regisseur Ivo vanHove ismaarwat blij
met hetwinnen van twee prestigieuze
TonyAwards voorAView from the Bridge.

“Het is een jongensdroom die werkelijkheid
wordt”, zegt Ivo vanHove aan de telefoon vanuit
New York. Hij mocht er zondagavond in het
Beacon Theatre twee Tony Awards in ontvangst
nemen.Eenmens zouvanminder gelukkigwor-
den: de TonyAwards gelden als de belangrijkste
theaterprijzen terwereld.
De Belgische directeur van Toneelgroep

Amsterdamwon de Tony’s ook nog eens in twee
belangrijkecategorieën:voorBeste regievaneen
toneelstuk en voor Beste revival van een toneel-
stuk. Die kreeg hij voor zijn versie van toneel-
klassieker A View from the Bridge van Arthur
Miller.
In totaal waren de twee stukken

waarmeeVanHove dit seizoen
debuteerde op Broadway
genomineerd voor negen
Tony’s. VoorA View from
the Bridge was hij vijf
keergenomineerd. Met
zijn bewerking van The
Crucible, ookvanArthur
Miller, haalde hij vier
nominaties binnen.
Van Hove: “Het is

vooral zo fijn om te
merkendatmijnproducties,

die niet tot de mainstream behoren en toch
behoorlijkveelvanhetpubliekvergen,zogewaar-
deerdwordenenzelfseenkleinerevolutiehebben
teweeggebracht binnen de New Yorkse theater-
wereld.”

Gewaagd
Met zijn gedurfde bewerkingen van Millers
klassiekers oogstte Van Hove bij Amerikaanse
critici zowel lof als kritiek. VanThe Crucible, een
stuk uit 1953 over de heksenjachten in Salem,
maakte hij een drie uur durende productie die
zichineentijdloosklaslokaalafspeelt.Opwindend
volgenssommigen, tecomplexofmodernvolgens
anderen.
“Niemandkanooitnogbewerendatmijnsoort

toneel niet op Broadway past, wantA View from
the Bridge heeft volle zalen getrokken en The
Crucibledoetdatnogsteeds”,verteltVanHovenu.

Sinds Van Hove in 2001 directeur werd van
ToneelgroepAmsterdamsleeptenhijenhetgezel-
schapalverschillendeprijzen indewacht.Recent
kreeghijvoorzijnregievanAViewfromtheBridge
ook tweeBritseOlivierAwards.
De Belg maakte eerder al naam in de VS met

zijn samenwerking met David Bowie, kort voor
diensdood,voorderock-musicalLazarus in2015.
BevaltBroadwayVanHovenuzogoeddathijdaar
de komende jaren nog meer producties gaat
maken? “Ik wil het nog eens benadrukken:mijn
thuisbasis is en blijft Toneelgroep Amsterdam”,
zegt Van Hove. “Dat is mijn kern. Met die groep
mensen blijf ik ook de komende jaren vanuit
Amsterdammijn producties ontwikkelen. Ik zal
vastnogeens ietsopBroadwaygaanmaken,maar
erzijnopditmomentnoggeenconcreteplannen
voor eennieuwe voorstelling.”

Hiphopmusical
VandenegenTony-nominatiesvoorToneelgroep
Amsterdamwaren er drie voor VanHoves vaste
lichtontwerper, scenograaf en partner Jan
Versweyvel.Hij greepuiteindelijknaastdebeeld-
jes. Ook de drie genomineerde acteurs – Mark
Strong, SophieOkonedo enBill Camp–moesten
zonder prijs naar huis.
Zoals verwacht was de immens populaire

hiphopmusical Hamilton de grote winnaar
van de Tony Awards. Hamilton won onder
meer in de categorieën Beste musical, Beste
mannelijke hoofdrolspeler (Leslie Odom Jr.) en
Beste muziek (Lin-Manuel Miranda). Van de
zestien nominatieswistHamilton er elf te verzil-
veren. Daarmee werd het record van The
Producers, de musical die in 2001 twaalf Tony’s
won, net niet geëvenaard.
Naaraanleidingvandeschietpartij inOrlando

begon de uitreiking van de 70ste editie van de
TonyAwardsmeteenboodschapvanpresentator
James Corden: “Jullie tragedie is onze tragedie.
Het theater is een plekwaar elk ras, overtuiging,
seksualiteit en sekse gelijk is, omarmdwordt en
geliefd wordt. De show van vanavond staat
symbool voor dat principe.”

► Nicola Walker en Mark Strong in A View from the Bridge. Strong
werd ook genomineerd voor een Tony, maar enkel regisseur
Ivo Van Hove (links) mocht er mee naar huis nemen. © AFP / AP

‘Het is vooral fijn
om te zien dat
mijn producties

een kleine revolutie
hebben

teweeggebracht
binnen de New Yorkse

theaterwereld’
IVO VAN HOVE
REGISSEUR


