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Proloog

‘J
a,dieouderammelkast, dat ismijn fiets.
Twaalf jaargeledengekregenals af-
scheidscadeauvanhetHollandFestival.’
Opdie rammelkast fietst IvovanHovever-
volgensongekendrapdoordeAmster-
damsebinnenstad, vandeartiestenin-

gangvandeStadsschouwburgnaareenrestaurantop
deHerengrachtwaardit interviewzalplaatsvinden. Ik
fiets achterhemaanenvolgzijnaanwijzingen: ‘Brug-
getjeover links,bruggetjeover rechts!’ Bijnawordtde
theatermakeromvergeredendooreenscooter; even la-
ter rijdthij zelf eenpasserende fietser vandesokken.
Eenmaalopdeplaats vanbestemming,helpthijmijbij
het zoekenvaneengeschikt fietsenrek.VanHoveblijkt
eenzorgzameman.

Eerderdiemiddagheefthijbij ToneelgroepAmster-
dameenpresentatiegegevenvanzijnnieuweproduc-
tie:Dedingendie voorbijgaan, de theaterbewerkingvan
Couperus’ romanVanoudemensen, dedingendie voorbij
gaan. Depremièredaarvan ishalf september inde
RuhrTriënnale, als tweededeel inhetCouperusdrieluik
vanToneelgroepAmsterdam.Vorig jaarwerdDestille
krachtopgevoerd, volgend jaarvolgtdeeldrie:Kleine
zielen.

Eerste bedrijf
Ivo, de theatermaker
Een tikkeltjegespannenheet IvovanHoveeindvande
middagzijnmedewerkers, acteursenbijzonderegas-
tenwelkom.Samenmetzijnpartnerenvaste sceno-
graaf JanVersweyveld introduceerthij ineenstudio
vanToneelgroepAmsterdammet lichtbeeldenzijn
nieuwevoorstellingDedingendie voorbijgaan. Over
waaromCouperusnunogvanbelang is, overde inspi-
ratiebronnen,devormgeving. ‘Het is eenvrijduister en
treurig stuk,over stervenennietwillensterven,niet
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Zondag 21 augustus
9.00 – 16.00 uur

Theater

Lovende kritieken en volle zalen in Londen, New York,
Avignon en Amsterdam. De afgelopen seizoenenwaren
de jaren van de Belgisch-Amsterdamse theatermaker
Ivo van Hove.Hoe kijkt hij erop terug, wat zijn zijn
plannen en hoe houdt hij het eigenlijk allemaal vol?

DoorHein Janssen Foto JoukOosterhof

GoldenYears

Februari 2015
• Première Antigone in
Luxemburg met
Juliette Binoche
• Première A View From
the Bridge, West End,
Londen

Maart 2015
• Première van Song
From Far Away (met
Eelco Smits) in São
Paulo, Toneelgroep
Amsterdam

April 2015
• Olivier Award Beste
regisseur,
A View From the Bridge
• Olivier Award Beste
herneming,
A View From the Bridge20
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INTERVIEW IVO VAN HOVE

kunnensterven’, zegthij. Enhetgaat
overknellende familiebandenenver-
bodenseksualiteit. TypischeVan
Hove-thema’sdus;bijnaal zijnvoor-
stellingenzijnervandoortrokken.

VanHove, later inhet restaurant: ‘Ik
kendeCouperusuiteraardomdat ik
vroeger zijnboeken las.Dooraldie te-
levisieseries van toen ishet ideeont-
staandatCouperusalleenmaarHaags
kostuumdrama is, overeen tijddie
voorgoedvoorbij is.MaarBasHeijne
(schrijver enNRC-columnist, red.)
heeftmijdeogengeopenddoordat
mooieboekjevanhem:Angst en
schoonheid. Couperus is zóvandeze
tijd!Destille krachtgaatovereenclash
vanculturen,waarweooknumid-
deninzitten.Devertelstructuurvan
Vanoudemensen, dedingendie voorbij
gaan isbijnaavant-gardistisch.Het is
eenmeerstemmigboek, eenpolyfo-
nie, eengrotekoorzangvanpersona-
ges. Jekrijgt eenanti-wereld te zien: zo
wil jeniet zijnalsmens, zowil jeniet
leven, zowil je jeniet voelen. Zijnper-
sonages latenzicheen lotsbestem-
mingaanpraten, endaarwordteen
menseenzaam,ongelukkig,weemoe-
digengefrustreerdvan.Couperus
steltookde functie vanhet instituut
familie als steunpilaar vande
samenleving terdiscussie, zonder
moreeloordeeloverigens.

‘Mijnvoorstellingengaan inder-
daadvaakoveronderdrukteverlan-
gens,maardaargaat sowiesoveel
theater en literatuurover. En latenwe

nietomdehetebrijheendraaien:dat
heeftuiteraardook temakenmetwie
ikben,metmijnhomoseksualiteit.
Overwaar ikvandaankom,datkleine
dorpje inBelgischLimburgwaar ik
mealtijdeenbuitenstaanderhebge-
voeld.Niet eenszozeervanwegemijn
homoseksualiteit,maaromdat ikme
nietwelkomvoeldeennergensbij
hoorde.

‘Tegenmijnhomo-zijnheb iknooit
gevochten,maar ik liepernietmee te
koop. Ikhebnooit indekastgezeten,
ikbeneigenlijkaltijduitdekastge-
weest. Inde jarenzeventig las ik inVrij
Nederlandeenseengroot interview
metde filmmakerRainerWerner
Fassbinder,die toenmijn idoolwas.
‘Ikbenniethonderdprocenthomo-
seksueel’,wasdekop. Ikbegreeppre-
cieswathijbedoelde,namelijkdat je
alsmensmeerbentdan je seksuali-
teit alleen. Inmijnwerk isniet zozeer
homoseksualiteithet thema,maar
welhetonvermogenvandemens te
zijnwiehijwil zijn, te voelenwathij
wil voelen.Mijnvoorstellingengaan
vaakovermensendiezichzelf niet
toestaan tebelevenwatzewillenbele-
ven.Als je zomoet leven isdat erg
treurig.Hetonderdrukkenvangevoe-
lensmaaktmensenziek, letterlijk
ziek, zoals Lot inDedingendie voorbij-
gaan.Niemandwildoodgaan indat
boek, allemaalhoudenzevast aanhet
leven,ookals zeallanggeen leven
meerhebben,omdatdat levenzenog
maarbarweinig tebiedenheeft.’

Mijn voor-
stellingen
gaan vaak
over mensen
die zichzelf
niet toestaan
te beleven
wat ze willen
beleven

wilbehagen,maarwilbekoren.Datdatnu lukt, inaldie
stedenen landen,daarben ik fierop. Er is totnu toenie-
mandandersdiealsNederlands-Belgische theatermaker
opBroadwayheeftgestaan, toch?Of heb ik ietsgemist?’

Derde bedrijf
Ivo, de directeur
Naast allebuitenlandse successen isVanHoveookdirec-
teurvanToneelgroepAmsterdam.Al vijftien jaarenalshet
aanhemligt, blijfthijhetnogwel een tijdje. Sterkernog:
Amsterdamziethij als zijn thuisbasis, zijn laboratorium.
Hoehoudt iemanddatvol, aldie reizen, regies, standplaat-
sen,premières,producties endanooknog leidinggeven?
Enwatkomthierna?Welke sterren lonkenna JulietteBi-
nocheen JudeLawnaarVanHove:CateBlanchett, Isabelle
Huppert?
‘Ikwerkkeihard, van ’s ochtendsvroeg tot ’s avonds laat,

ookals ik inhetbuitenlandben. Ik staomhalf 7op,om7
uurzet ik Skypeopenenkomendemailsbinnen. Tothalf
11 ben ikdanmetToneelgroepAmsterdambezig.Daarben
ik iederedagmeebezig, ookals ikniet inAmsterdamben.
Enals er echt ietsbelangrijksaandehand is, vlieg ik terug.
Ikbeneenheelbereikbaaren toegankelijk iemand.AlsHa-
linazousms’en ‘Ivo, ik zitmet iets’, heeft zebinnentwee
minuteneenberichtje terug. Eengoede leider isniet ie-
manddiealles zelf doet.Dat is eendictator, ikbenmeer
eenmentor.Dekunst van leidinggeven is vooreengroot
deelookverantwoordelijkhedengevenaan je team.Het is
mijn taakeenvisie teontwikkelenoverwaarwemetz’nal-
lennaartoewillen. Ikbennietbezigmetdedagvanvan-
daagofmorgen,maarmetdievanovermorgen.
‘Watookscheelt: ikhebgeenhobby’s. Ikganietbiljarten

of zeilenomteontspannen.Hetenigedat ikgraagdoe, is
naarde filmgaan. Ik zat vandezomer ineen taxi inAvig-
nonendechauffeurvroegof ikeen toeristwas. Ik zeihem
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Ivo van Hove

Tweede bedrijf
Ivo, het prijsdier
Deafgelopenanderhalf jaar zijnvoor
VanHove in feite ééngrotezegetocht
geworden. Prijzen,premièreswereld-
wijd, onderscheidingen, jubelende
kritieken, euforischpubliek, veel (in-
ternationaal) succesvoorToneel-
groepAmsterdaménvoorzichzelf.
VanDavidBowieviadeTonyAwards
(deAmerikaanse theaterprijzen) in
eenrukdoornaarhet Festivald’Avig-
non. Ivowaserbij, enoogstte.
‘Ikben intussenookgeridderd in

België, datwordt innovembervol-
trokken. IkworddanCommandeur
indeKroonorde,deopeennahoog-
steonderscheiding.BaronVanHove
zounogmooier zijn,maarwatniet is,
kannogkomen. Inmijngeboorte-
dorpKwaadmechelenben ikbe-
noemdtotEreburger,deeerstedie ze
daarhebben.Dat vond ikergontroe-
rend.
‘Kijk, dieTonyAwards,datwaswel

wat,hè.Als je indie zaal zit,wil je
maaréénding: jenaamhoren. Jewilt
winnen,dat isbijna ietsdierlijks.Het
waseenheelbijzondermoment,
maar inalle eerlijkheid:het afgelo-
pen jaarwas ikhetmeest emotioneel
en totaalgeraaktdoor LesDamnés in
Avignon. Ikhebdaargewoonstaan
wenen,hetwas sterkerdan ikzelf.On-
gelooflijk, datwemetLaComédie-
Française,datgezelschapmetdatou-
bollige, stoffige imago, eenzoex-
tremevoorstellinghebbenkunnen
maken.Voormeerdantweeduizend

Van mijn
mislukte
voor-
stellingen
heb ik
uiteindelijk
het meest
geleerd

‘Wat ook
scheelt: ik
heb geen
hobby’s.
Ik ga niet
biljarten of
zeilen om te
ontspannen

Augustus 2015
• Amsterdamprijs
voor de Kunst in de
categorie Bewezen
Kwaliteit wordt ‘hors
concours’ toegekend
aan Jan Versweyveld
en Ivo van Hove

September 2015
• Première De stille
kracht tijdens
Ruhrtriënnale,
Toneelgroep Amster-
dam

Oktober 2015
• Première Vu du pont
(Franse versie A View
From the Bridge),
L'Odéon, Parijs

November 2015
• Première A View
From the Bridge,
Broadway, New
York

Januari 2016
• Parijs’ succes voor Kings
of War, Toneelgroep
Amsterdam

December 2015
• Première Lazarus
van David Bowie,
New York Theatre
Workshop

Mei 2016
• Bekendmaking
internationale
co-productie
Obsession
met Jude
Law.20
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dat ikeenvoorstelling inhet festival
regisseerde. Toenzeihijdathet een
fantastischgevoelmoetgevendat je
met jewerk ietskunt terugdoenvoor
desamenleving. Ja, dacht ik,dat isde
kern: ikkan iets terugdoenenmetan-
derendelen. Inmijnwerkkan ikmij
uitdrukken, latenzienhoe ikoverde
werelddenk.Datgeeftmijdeultieme
voldoening.
‘Toen ik24wasenopde toneel-

school zat, zeiDoravanderGroen (ac-
trice, regisseurende toenmaligedi-
recteur, red.) tegenmij: ‘Ivo, tussen
jouenhet theater ishet eengelukkig
huwelijk.’Datheb ikaltijdonthou-
den: je trouwt invoor- en tegenspoed.
Devoorspoed isheerlijk,maar tegen-
spoedmaakthet voormijnietkapot.
Ikheb indebegintijdbij Toneelgroep
Amsterdamdenodigeproblemenge-
kend,maarwehebbenhetgered.Als
ikeenslechtekritiekkrijg, ga ikdaar
nietdoodaan. Ik schuif hetnietopzij,
ikneemhet terharte,maar ik lijder
nietonder. Vanmijnmisluktevoor-
stellingenheb ikuiteindelijkhet
meestgeleerd.
‘Ikblijf bij ToneelgroepAmsterdam

zolang iker zelf honderdprocentple-
zier aanbeleef, zolang ikbezielden
gedrevenbenenzolangmenhetmij
toelaatmijn levenals theatermaker te
leidenzoals ikdatnu leid. Ikdenk
niet in termijnenof beleidsplannen,
hetgezelschapmoetevolueren, ik

man, elkeavondweer, opdie im-
mensecourd’honneurvanhetpause-
lijkpaleis – ikhebdatnogniet eerder
meegemaakt.Hetwasbijnaeenritu-
eel: acteursenpubliekvielensamen,
wewarenééngrotegemeenschap.
‘HetwerkenmetDavidBowieaan

Lazarus, datwasvoormijhors catégo-
rie. Ikhebecht tijdnodigomdatalle-
maal te verwerken, ikbendaarnog
helemaalnietklaarmee.Bowiezit
nogsteedsopmijnschouder: als iker-
genseencafébinnenkom,klinkt zijn
muziek, ikhoorhemelkedag. Ik
moetnatuurlijknietoverdrijven,hij
wasgeen intiemevriendvanmij,
maarwijhebbensamenwelhet laat-
stehoofdstukvanzijncarrièrege-
schreven.Hetklinktmisschienbe-
kakt,maar ikben intensgelukkigdat
ikhemheb lerenkennen.Dathijmij
heeftuitgekozensamen Lazarus te
maken isniet zomaareenmooimo-
ment;het is eenheel trajectwaar ik
nogmiddeninzit.
‘Hetwaseendrukenbewogen jaar.

Ikdenkdatvorig seizoenalleenal in
NewYorkminstens250duizendmen-
sennaarmijnvoorstellingenzijnko-
menkijken.Bij ToneelgroepAmster-
damwarendater voormijn regies
schat ik50 tot60duizend. Ikvinddie
cijfersbelangrijk.Metmijn teamwil
iknamelijkhetmeest avontuurlijke,
innovatieve, exclusieveenpersoon-
lijke theater vooreenzogrootmoge-
lijkpubliekmaken. Theaterophet
scherpvandesnede, theaterdatniet



Juni 2016
• Nr. 1 NRC Cultuur Top 100 –
internationaal meest
invloedrijke Nederlandse
kunstenaar
• Tony Award Beste regie ,
A View From the Bridge
• Tony Award Beste revival,
A View From the Bridge

Juli 2016
• Koning Filip van België
benoemt Ivo van Hove tot
Commandeur in de Kroonor-
de Leopold II
• Première Les Damnés (naar
Visconti) in Avignon, La
Comédie-Française

Septem berAugustusJuliJuni Septem berAugustusJuliJuni SSeepteem berAuugussttussJuli
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MAX PAM

Orthopraxis

Vanmormonen tot boeddhisten en van christenen tot
baptisten verklaart Max Pam de beleving, de folklore en
de uitvoering van religieuze rituelen.

Olympische Spelen

D eOlympischeSpelen in
deGriekseOudheidwa-
reneenreligieuzege-

beurtenismetprocessies enof-
ferfeesten.Deatleten liepen in
optocht langshetbeeldvanZeus
enscheidsrechtersmoestende
eeduitbrengendat zijde regels
eerlijk zoudentoepassen.Als
voorbereidingophet soldatenle-
venwarendespelen inOlympia
eenmannenaangelegenheid.
Vrouwenmochtennietmeedoen
enalleenongetrouwdevrouwen
werdhet toegestaanals toe-
schouweraanwezig te zijn.

Dat isnuwelanders.Deze
krantbracht zelfs eenkatern
overdewinnendeNederlandse
sportvrouw, vergelekenbijwie
deNederlandse sportmaneen
watje is. Kortom,nudegender-
neutralewcals vanzelfsprekend
isaanvaard,wordthet tijdeen
debat tevoerenovergenderneu-
traleOlympischeSpelen.

Wantwaaromzoudenman-
nenenvrouwen indesportge-
scheidenmoetenzijn?Wijmoe-
ten juist verbindenenniemand
uitsluiten. PasalsdeDafneSchip-
pers vande toekomstzalhardlo-
pen tegendeUsainBolt vande
toekomst is emancipatie een feit.
Of neemhet schaakspel.Nooit
heeft iemandkunnenuitleggen
waaromdaareenapartwereld-
kampioenschapvoorvrouwen
zoumoetenbestaan. Ishet
schaakbreinvanvrouwenanders
dandatvanmannen?Zijnzij
dommer, langzamervanbegrip?
Nietsdatdaaropwijst, integen-
deel, opdemiddelbare school
doenmeisjeshetbeterdan jon-
gens.Wegdusmethet vrouwen-
schaakendevrouwensport.

Ondertussen is erook een
trend inde tegenovergestelde
richting.Nergens ishet verschil
tussendewesterseendemoslim-
wereldzozichtbaaralsbijbeach-
volleybal. Terwijlwestersedeel-
nemers innerveusgesnedenbi-
kini’s verschijnen, spelenvrou-
wenuitmoslimlanden ineen
doorAdidasontworpenboer-

kini-outfit, die, ophetgezichtna,
het volledige lichaambedekt.

DeAmerikaansebasketbalster
IbtihajMuhammadzougraag in
hijab spelen,maardebondstaat
datniet toe.Ook indezwem-
sport is anderekledingdan
zwembroeken topjeniet aan-
vaard. Eencomplicerende factor
isdathet ineenzwempaksneller
gaatdanhalfnaakt.DeAustrali-
schekampioen IanThorpe
sprintte in ‘eenhaaienpakvan
polyurethaan’ iedereeneruit,
waarnahetdragenervan inwed-
strijdenverbodenwerd.

De tegenstelling isook tothet
dagelijks levendoorgedrongen.
InFransebadplaatsen is een
boerkiniverbod ingesteldvoor
strandgangers.Doorgaanswordt
teveelblootbeschouwdals in
strijdmetdegoedezeden,maar
deburgemeester vanCannes
noemdehetdragenvaneen
boerkini eendaad ‘waarmeede
goedezedenenhet secularisme
nietwordengerespecteerd’. Een
overtrederkaneenboetevan38
eurokrijgen.HetCollectief tegen
Islamofobiegaat eenrechtszaak
aanspannenomdemaatregel
ongedaantemaken.

Daarmee is eenabsurdedis-
cussieontstaan,waarindeboer-
kini als symbool vanvrouwelijke
onderdrukkingwordtgesteld te-
genoverdevrijheidomtedragen
watmenwil. Erbestaat eenAm-
sterdamshotelmetkamerswaar
je jekunt latenvastbindenomje
vervolgensmetzweepjes te laten
slaanenvernederen.Datmag, als
het slachtofferdatondergaatuit
vrijewil.

HetChristusbeeldvanRio isde
ZeusvandezeOlympischeSpe-
len.Onderzijn toeziendoog is
ookhetweigerenvaneenhand
voorgekomen, zijhetniet tussen
eenmaneneenvrouw,maar tus-
sen tweemannen.Nadathijhad
verloren,weigerdedeEgyptische
judoka Islamel-Shehabydeuit-
gestokenhandvanzijn Israëli-
sche tegenstander.

Sport isbonding en bridging,
maarniet altijd.

moetevolueren. Ikhad jarengele-
denalkunnengaan freelancen,
maarnogsteeds isdaarvoorgeen
aanleiding. Ikhebstructuurnodig,
een thuis.

‘Watde toekomstbetreft: ko-
mendseizoenwerk iknaastAmster-
damvooral inLonden. Lazarus
wordthernomenmetdeels een
nieuwecastdie ikmoet inwerken.
Daarnaregisseer ikHedda Gablerbij
TheNational Theatreenkomend
voorjaarObsessionmet JudeLaw,
eencoproductie vanToneelgroep
AmsterdamenhetBarbican inLon-
den.Overwaterdaarnakomt, zijn
welgesprekkenmaardaarkan ik
nogniets concreetsover zeggen. Ik
kanzometeenberoemdenaamaan
degang,dedeurengaanopen,maar
dat isnietmijndoel inhet leven. Ik
wilniet zomaarwat sterrenaanel-
kaar rijgen.Heel veelberoemdeac-
teurskiezeneenregisseurendoen
danvervolgenswatzezelf willen.
Een star vehiclemaken,datweiger ik
perdefinitie.

‘Overde samenwerkingmetac-
triceCateBlanchettweet iknog
niets.Maarhet isbekenddat ikhaar
ken.Catekwamdit voorjaarop
Broadwaynaar The Crucible (het stuk
vanArthurMillerdatVanHovere-
gisseerde, red.) kijkenennaafloop
gingenwewateten. Toen ikomhalf
2 ’snachtsmijncreditcardaande
caissièregaf, zei ze: ‘O,weetudat ik
ubewonder?’ Tegenmij,hè, terwijl
CateBlanchettnaastmestond. Ik
fluisterdeCate toe: ‘Zijheeftmede
dagvanmijn levenbezorgd.’

Epiloog
Tijdenshet interviewnuttigtVan
Hoveeenmaaltijd.Halverwegekie-
perthijdepuntzak fritesdienaast
hetbordstaatover zijnkabeljauw
heen. Eenvoorzijndoentamelijk
frivoleactie.Hetgaatnogevenover
zijnwatafstandelijke, kille imago,
endathij allesperfectondercon-
trole lijkt tehebben, ietsongrijp-
baarsheeft, iets vanmysterie.Hij re-
ageert alsdooreenwespgestoken.

‘Oudonderwerp, kloptniets van,
is verzonnenenhetheeftnietsmet
de realiteit temaken.Kijk, als ikeen
openboekzouzijn,hoekan ikdan
aldievoorstellingenmaken?Als ik
gewoon the boy next doorzouzijn,
zouhetmisschien leukzijneenglas
metmij tedrinken,maar ikdenk
nietdat ikdanhetbeste theater van
dewereldzoumaken. Ik zalheus
welmijnkleineafwijkingenheb-
ben,maarnaarmate ikouderword,
kan ikerbetermeeomgaan. Trou-
wens:dat iemandnog iets vaneen
geheimheeft, vind ikeengoedeei-
genschap.’

Zomaarde tgvnemennaarParijs
omchiqueuit eten tegaaneneven
zodurekleren tekopen?Nee,daar
heefthij geenenkelgevoelbij. Luxe
vakanties?Dezezomerwarenzijn
partnerenhij eenweekje inCalifor-
nië, ‘eenheerlijk saaie, burgerlijke
vakantieaaneenzwembad’. Vroeg
slapen, vroegop, veel lezenenpra-
tenoverdeplannenvoorde toe-
komst.Hijheeftwelhetboeken
script vanVan oude mensen, de din-
gen die voorbij gaanhelemaaldoor-
genomen, tot indevezels.Nee,dat
belasthemniet,het lucht juistop.
‘Zozie jemaar, ikbeneigenlijkheel
gewoon. Ikdraaggewonekleding,
dezelfde shirtsdie jij draagt.’ Een
Missonishirtdus? ‘Nee, veelgoedko-
per.GewoonAmericanApparelof
zoiets. Zoben ik.’

De dingen die voorbijgaan: pre-
mière 16/9, RuhrTriënnale; Neder-
landse première 8/12 Stads-
schouwburg Amsterdam.
Les Damnés: vanaf eind septem-
ber, La Comédie-Française, Parijs.
Lazarus: vanaf 25/10, King’s Cross
Theatre, Londen.
Hedda Gabler: vanaf 13/12, Natio-
nal Theatre, Londen.
Kings of War: 3 t/m 6/11, BAM,
New York.
Dagboek van een verdwenene:
première 11/3/2017.
Salomé: première 9/6/2017 tijdens
Holland Festival.
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Advertentie

WWW.CINEART.NL

Voor een genderneutrale Olympische
Spelen heb je nodig

Een boerkini

Een potje
schaak tussen
man en vrouw

Het
Christusbeeld

van Rio


