
Theater

Er zijn vandie dingendie een regisseurniet
kanweigeren.Dus opende Ivo vanHove
gisternacht Festival d’Avignonals gast van
Comédie-Française.
DoorKarin Veraart

D
evoorstelling
Deheledagalwapperendeontelbare
theateraffiches vrolijk indewind.Het kan
goedwaaien inAvignonende temperatuur
van ruim30gradenCelsius lijdt er verder

niet onder,maardeplakkatenvanaldie voorstellingen
nemeneenvluchtdoorde stad, losgerukt vanmuren,
paaltjes, hekkenenalleswaaraan jenogmeer eenaan-
kondigingkuntbevestigen. Regisseur Ivo vanHoveen
zijn artistiekeploeghebbener rekeningmeegehouden:
ophetCourd’honneurduPalaisdes Papeskandiewind
raar vallenenhet zal zeniet gebeurendathetdecor ver-
waaitwoensdag.Wantdat is dedagdatopdit erepodium
TheDamned inpremièregaat, VanHovesgastregiebij de
Comédie-Françaisewaarmeehet Festival d’Avignon (de
zeventigste editie) officieel opent.
Het seinookwaarophetbescheidenZuid-Franse stadje

aandeRhône (ongeveer90duizend inwoners) traditiege-
trouwverandert in ééngrootopenluchttheater.Naasthet
officiële Festival,met zo’ndriehonderdvoorstellingen, is
Avignonbovendienhetdecor voorhetminderofficiële
festivalOff,metnogeenshonderdverschillende locaties
eneenbulk aanbezoekers.
Tweeduizendmandromtopdeopeningsavondsamen

voordepoort vanhet imponerendePalais des Papes. The
Damned is tiendagen te zien inAvignon –uitzonderlijk
langvoor eenopening – en inmiddelsuitverkocht.Het
publiek spelthetprogrammaboekje: Ivo vanHove, artis-
tiekdirecteur vanToneelgroepAmsterdamregisseertde
Comédie-Française, naarhet scenario vanLuchinoVis-
conti. Dat spreekt aan. VanHoveenzijn teambelevenmo-
menteel internationale successenendeComédie-Fran-
çaise, dat is toch sinds 1680eenvoornamedame.
Eenmaalbinnen inde immense ruimtediede cour van

hetpauselijkpaleis is, zie je vanaf de tribunedirectde
strakkehandvan scenograaf JanVersweyveld. Linksopde
speelvloer een trits kaptafels eneen rij bedden, inhet
middeneengrootoranjekleurig vlak, rechts in strenge
slagorde: doodskisten. Tegendeachterwandstaat een

Frissewind
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Deze
mythische,
politieke plek
is van grote
intimiteit
gebleken.
Dat was
echt een
ontdekking
voor mij

groot videoscherm.Dehogemurenzijnongemoeidgela-
ten,maarmakenop imposantemanierdeeluit vanhet
decor.Dit gebouw,waar inde 14deeeuwmenigemachts-
strijdwreedwerduitgevochten, is bedoeldomte impone-
renendemakershebben fraai gebruikgemaakt vandie
historische context; zoals ook inhoudelijk verledenenhe-
denelkaar spiegelen.De zon is ondergegaanenmet een
onheilspellende soundscapevanEric Sleichimbeginthet.
In TheDamned zienwehoeeen invloedrijke familie aan

een internemachtsstrijd tenondergaat in eenperiode
waarinhet fascisme sluwomzichheengrijpt.Dit gege-
ven, uithet script vande Italiaanse cineast Viscontiwordt
bij VanHove,met respect voordatorigineel, een tijdloze
voorstellingovermacht, liefdeloosheid eneenwereld
waarin extremismekanontkiemenomuiteindelijkeont-
stellendevormenaan tenemen.
Met afwisselend fysiek en ingetogen spelwetende

Franse acteursgoed raadmethunmateriaal. Zo is Éric
Génovèse eenmanipulator vanklasse, ChristopheMonte-
nezdegedroomde losgeslagenzoonMartin enElsa Lepoi-
vrebijnabloedstollendalsmachtswellustige vrouwen
moeder – omermaar eenpaar tenoemen. Tal Yarden
haalt zedichtbijmet zijn videokunst, vervormtenverme-
nigvuldigt ze enoverbrugt afstand tussen spelers onder-
lingen spelers enhetpubliek.Dat laatsteblijft beduusd
achternaeengewelddadige slotscène.Dewind loeit. En
danbarsthet applaus los.
Onderdegotischebogen ‘backstage’ is de sfeernaaf-

loopeenbeetjehyper.Het loopt inmiddels tegenhalf
twee ’snachts. Inprovisorischopgetrokkenkleedkamers
ontdoendeacteurs zichvan schmink.De regisseur
straalt.Hetpubliekwasdoodstil gedurendedevoorstel-
lingenging staanbij het applaus.Het is allemaalnog te
vers en te vroegomdefinitief iets te zeggenoverdeont-
vangst,maar toch. ‘Supertrots. Ik geloof datwekeerop
keerde juistebeslissinghebbengenomen indezepro-
ductie. Somsheb jedat. Endezemythische, politiekeplek
is er ookeenvangrote intimiteit gebleken.Datwas echt
eenontdekkingvoormij.

REPORTAGE THE DAMNED

tuumszelf gemaakt – envoorVanHove zelf,metde
acteurs.
Hij pauzeert even, zegt: ‘Het kloptwel, dieberuchte

hiërarchiebestaat, het ís ookeen fabriek,maarhet staat
tendienste vandeartisticiteit.’ Omennabij tachtig spe-
lers telt deCFenVanHovekendeermaar eenpaar.De tijd
ontbrakomiedereen live te zien spelen.MetRuf doorliep
hij deopzet vandevoorstellingenvroeghij hemomeen
voorstel voormogelijk geschikte spelers. Vandiegenen
kreeghij beeldmateriaal: tenminste tweekarakteristieke
scènes. ‘Uiteindelijkheb ikheel veel dvd’s gekeken.’
‘Ik eis altijd vanmijn spelersdat zehun tekst kennen,

vanaf hetbegin.Dat is bij deComédienietdegewoonte,
maardeeerstedagaande leestafel legdenzeostentatief
de tekst opzij. Omte tonen:wezijn er voor je. Ik voeldeme
al snel geborgen.Datbleekwederzijds.
‘Mijnmanier vanwerkenvergt iets andersdandatwaar

zenormaalheel goed in zijn: hunretorischekwaliteiten,
daar kondenzenumindermee. Ermoest eenandere taal
ontwikkeldworden: een taal van lichamen; een taal van
geluid; een taal vanbeweging. Eenwisseling tussenper-
formance-art en toneel.Dat iswaarnaar ikopzoekben.’

Later zeiden sommigen: ‘Ivo, jemoetweten, ikhebhet
nognooit gedaandit.Maar ik vindhetheerlijk.’ Anderen
zeidenweer: ‘Hierhebbenwe jarenopgewacht.’Het is
danookzo,mijmerthij, datdeComédie al decennianiet
meer isuitgenodigdvoorAvignon.MetVanHovemaakt
het instituut eencomeback.
Ende regisseur zagdathet goedwas. ‘Ikbegreepook

waarom:net als ToneelroepAmsterdamisdit eenensem-
ble.Mensendie elkaar kennen.Opgegevenmoment zag
ikdiehele troupe ineencafeetje verderop ietsdrinkenna
de repetities, en ik voeldemeteendiezelfde spirit, die-
zelfdegroepsgeest. Ikbendanals eenvis inhetwater.’

Festival d’Avignon, t/m 24/7. The Damned is van
24/9 t/m 13/1 te zien in de Salle Richelieu, Parijs. Daarna
misschien in De Singel, Antwerpen.
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Er zit geenmasterplan achter, maar Ivo van
Hove (1958) weet Luchino Visconti (1906-
1976) nogal eens te vinden. In 2008 ensce-
neert hij Rocco en zijn broers bij Toneelgroep
Amsterdam, in 2011 Ludwig II bij de Münchner
Kammerspiele. Na The Damned isOssessione
aan de beurt, een TA-coproductie met The

Barbican in Londen, met Jude Law in de
hoofdrol. Van Hove: ‘Meer en meer ontdek ik
wat een fenomenaal kunstenaar Luchino
Visconti was. En hoe elke film opnieuw een
thema uitdiept op eenmanier die nooit alleen
maar een historisch-anekdotische is; altijd
voel je de diepemythologische lagen eronder.’

VanHove lovesVisconti

Watvoorafging
InVanHoveskantoor achterde StadsschouwburgAm-
sterdam, ruimeenweekeerder, pratenweoverhoehet zo
gekomen is.DeComédie-Française, heeft tochhet imago
vaneenhiërarchisch, hermetisch, traditioneel instituut?
Veel Fransepoehaen tamelijk stijfjes?Ook Ivo vanHove
hadzozijn vooroordelen, beaamthij grif. Deuitnodiging
omtekomenregisseren, daarheb jehet al, die kwamper
brief.Wiekrijgt erheden tendagenogeenbrief?Hij ver-
gatheel diebrief.MaardeComédiehield aanen schreef
nogeenkeer.Of hij ietsmethenwildemakenvoordeere-
plek inAvignon.Oei! Er zijn vandiedingendie jeniet
kúntweigeren. ‘Als je als regisseurgeenShakespearewil
regisseren,moet je jenogeens achterdeorenkrabbenen
afvragenwaaromjedit vakhebtgekozen.Het Palais des
Papes valt in eenzelfde categorie.Datwil je gedaanheb-
ben, daarwil je gestaanhebben. Ik zeimeteen ja.’

MACHT, GELD EN FASCISME IN THE DAMNED

Onbedoeld vertoont The
Damned (1969) paralellen met
deze tijd. Visconti zoomt in op
de familie Von Essenbeck,
Duitse staalmagnaten, aan de
vooravond van de Tweede
Wereldoorlog.

De Von Essenbecks (losjes geïnspi-
reerd op de Krupp-dynastie uit
Essen) zijn een disfunctionele fami-
lie: ze staan elkaar eerder naar het
leven dan dat er sprake is van liefde
tussen de leden. Iedereen is daarbij
gericht opmacht, over elkaar en
over het imperium, en terwijl de oor-
log nadert aarzelt niemand het ex-
tremistische gedachtegoed van het
nationaal-socialisme te omarmen

wanneer dat zo uitkomt. Van Hove:
‘Het gaat er mij uiteraard niet om
het verhaal van de opkomst van het
nazisme te regisseren. Wat ik wil la-
ten zien is, ten eerste: de giftige alli-
antie die een economischemacht
om puur opportunistische redenen
aangaat met een fout regime, waar
het verder op geen enkele manier
achter staat. Dat vind ik een belang-
rijk thema. Ten tweede: wanneer de
maatschappij waarin jij leeft corrum-
peert, extremisme om zich heen
grijpt, dan doet dat iets met je eigen
emotionele leven. Zie wat er nu in
Europa gebeurt, Groot-Brittannië en
de Brexit, Amerika met Trump.We
leven inmiddels in een angstcultuur
en – ommet socioloog Richard Sen-

nett te spreken – je kunt niet denken
dat je je daarvan kunt afsluiten als
individu. Het beïnvloedt je.
Ten derde: er zijn twee jongeman-
nen die aanvankelijk totaal apolitiek
zijn maar uiteindelijk fascisten wor-
den, moordenaars. Niet uit ideologi-
sche overwegingen, maar gemoti-
veerd door pure haat. Ze worden
gebruikt en ingezet voor een ideolo-
gische strijd om de wereldmacht,
maar hunmotieven zijn persoonlijk.
Het deedme denken aan de jonge
mannen van vandaag, die overal
chaos aanrichten. Zo kent het sce-
nario grote en actuele thema’s. Ik
hoefde de acteurs niet veel uit te
leggen. Frankrijk heeft genoeg ge-
zien de laatste jaren.’

Foto JanVersweyveld

Het Palais des
Papes wil je
gedaan
hebben,
daar wil je
gestaan
hebben.
Ik zei meteen
ja

Endie vooroordelen, diebleken totaal onjuist. Al snel
zathij aan tafelmet ÉricRuf, nogniet zoheel langdebaas
vandeCF, endaarvoor sterspelerbij het gezelschap.
‘SindsRuf waait er eennieuwewind. Ik vroeg: ‘Mag ik iets
doendat jullieniet zoheel vanzelfsprekendvinden, een
filmbewerking?Als snel kwamikop TheDamned.Enhij
zeimeteen,net als ik vlakdaarvoor: ja.’
Erwachttenogeenballotage,want elk stukdatdeCF

nognooit gespeeldheeft,moetofficieelwordengeaccep-
teerd. ‘Datwasnogeenvrij formelegangvanzaken’, zegt
VanHove. ‘Ikhebzeookdirectmijnaanpakuitgelegd: je
moetnietdenkendat ikuit benopeen soort remakeop
toneel. Ikbaseermeophet script enhet zalniet bepaald
conventioneel theaterworden.’
Uiteindelijk ishet eenzeldzaamvlekkeloosparcours

geweest; voor JanVersweyveldqua scenografie, An
D’Huysmetdekostuums –bij deCFwordenalle kos-


