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de zorgt voor extreem gespannen 
geslachtelijke verhoudingen en zo
als gewoonlijk zijn vrouwen en ho
mo’s de pineut. Die worden steeds 
vaker het slachtoffer van fysiek ge
weld.

Vrouwenhaat
In Marokko ben je maagd of 

echtgenote, meer smaken zijn er 
niet. Homoseksuelen en prostituees 
bestaan er niet en iedereen is er de 
kuisheid in persoon. Dat land, dat 
de bek vol heeft van fatsoen, is te
gelijk de vijfde grootste consument 
van internetporno, schrijft Slimani. 
De islam, zei u? Die is in Marokko 
staatsgodsdienst en de invloed van 
het wahabisme neemt er hand over 
hand toe. De auteur maakt zich 
vrolijk over vrouwonvriendelijke 
fatwa’s van islamitische predikers. 
De een keurt een necrofilie goed, 
op voorwaarde dat het lijk in kwes
tie dat van de echtgenote is, en de 
ander verbiedt moslima’s het fiet
sen, dat tot seksuele opwinding 
zou leiden, maar toch zou gods
dienst niet de hoofdoorzaak zijn. 
Vrouwenhaat is het mensdom nu 
eenmaal ingebakken, zegt de 
schrijfster vergoelijkend. Al is het 
natuurlijk niet overal zo dat over
spelige echtgenotes, ongehuwde 
moeders en homo’s jarenlang ach
ter slot en grendel worden gezet, 
omdat buitenechtelijke relaties en 
homoseksualiteit bij wet verboden 
zijn.

Dat een kritische publicatie over
het treurige seksuele leven van de 
Marokkaanse vrouw niet bij ieder
een in goede aarde valt, hoeft geen 
betoog. Voor je het weet ben je een 
nestbevuiler en een overloper, krijg 
je de fundamentalisten én de poli
tiek correcte meute op je dak en 
word je beschuldigd van islamofo
bie. En als je opkomt voor seksuele 
rechten, dan krijg je ook nog eens 
het verwijt dat je ‘van Marokko 
een groot bordeel wilt maken’. Sli
mani kan ervan meespreken. Voor
lopig blijft het onderwerp er onbe
spreekbaar. Of Seks en leugens 
daar iets aan zal veranderen, is 
nog maar de vraag, maar het is wel 
een noodzakelijk en emancipato
risch boek, dat dapper tegen heili
ge huisjes en zere schenen schopt.

Leïla Slimani 
In  de  tuin  van  het  beest.
Vertaald  door  Gertrud  Maes,  Nieuw
Amsterdam,  176  blz.,  19,99  €  (e
boek  11,99  €).  Oorspronkelijke  titel:
‘Dans  le  jardin  de  l’ogre’.
¨¨¨èè

Leïla Slimani 
Seks  en  leugens.  Het  seksleven  in 
Marokko.
Vertaald  door  Gertrud  Maes,  Nieuw
Amsterdam,  160  blz.,  18,99  €  (e
boek  11,99  €).  Oorspronkelijke  titel:
‘Sexe  et  mensonges.  La  vie  sexuelle
au  Maroc’.
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‘Tips and trics’ zou Ivo
Van Hove meegeven aan
de aanstormende gene

ratie operazangers in de Elisa
bethwedstrijd. Maar wat hij in 
zijn filmpje op Canvas deelde, 
was vooral een levensles: ‘Put 
uit jezelf. Maar put ook uit de 
wereld, en sluit je niet op.’

In een notendop is dat ook 
waar het theater van Ivo Van 
Hove (60) voor staat. De regis
seur die de voorbije jaren aan 
een internationale succescarriè
re timmerde, wordt volgens zijn 
biograaf Emile Schra niet zozeer 
door ambitie gedreven. Wel door
een persoonlijke behoefte om 
iets te creëren. Ensceneringen 
zijn telkens weer ‘gemaskerde 
autobiografieën’, waarin eigen 
trauma’s en pijnen de revue pas
seren. Daarnaast wil Van Hove 
ook zeer graag een seismograaf 
zijn. Theater mogen we niet ver
warren met een feest van de 
herkenning, zo vindt hij. Het 
kan een helende factor zijn, 
‘maar dan moet het zich wel 
verhouden tot de grote bewegin
gen in de samenleving.’

In brede trekken schetst 
Schra in dit portretboek de 
stroomversnellingen in Van Ho
ves carrière en de verschuivin
gen in artistieke visie die ermee 
gepaard gingen. Hij laat ande
ren hem typeren als een ‘control 
freak’, een ‘buitengewoon com
petente orkestrator’, iemand die 
altijd al over theater dacht ‘in 
termen van een gesamtkunst
werk’. Daarnaast laat hij ook 
zien hoe sterk Van Hoves artis
tieke visie geworteld is in zijn 
leerjaren. Hoe hij als kleine ‘no

body aan de zijlijn’ zelfvertrou
wen putte uit de theaterklassen 
in het Klein Seminarie in Hoog
straten en er ontdekte dat thea
ter staat voor ‘de warmte van 
het samen delen van een ge
heim’. Hoe de rechtenstudies 
hem vormden tot een scherp 
tekstinterpretator en een goede 
debater in de repetitiezaal. Hoe 
zijn eerste voorstellingen al met
een een radicale breuk beteken
den met het gebetonneerde 
Vlaamse theaterlandschap. Waar 
KNSdirectrice Ivonne Lex zich 
over de nieuwe generatie laat
dunkend liet ontvallen: ‘Avant
garde? Een prei en een selderij 
in hun gat, en dat is het.’ 

Van Avignon tot 
Broadway
Scherp zoomt dit boek ook in

op de schijnbare contradicties 
die Van Hove in de stilering van 
zijn stukken demonstreert. Aan 
de ene kant is er de vormelijk
heid en afstandelijkheid, de koe
le maatpakkenesthetiek en de 
‘schoongeveegde’ open toneel
ruimtes van zijn partner en vas
te scenograaf Jan Versweyveld. 
Aan de andere bleef ook de in
vloed van de Vlaamse perfor
mancecultuur uit de jaren 80 
doorwerken: de openheid naar 
beeldende kunst, muziek, video 
en hedendaagse technologie. 
Een playlist ontbreekt in dit 
boek, maar in zowat elke voor
stelling van Ivo Van Hove die
nen muzikale fragmenten als 
motor. Ze zorgen voor tempo, 
tegenkleuren en emoties en ma
ken van zijn theater in essentie 
muziektheater. 
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Emile Schra 
Ivo Van Hove. 
Theater van de 
Lage Landen tot 
Broadway.
Polis, 256 blz., 
22,50 €.

Andere publicaties
over Ivo van Hove:
David Willinger, ‘Ivo
van Hove onstage’
(Routledge).
Susan Bennett, ‘Ivo
van Hove: From 
Shakespeare to Da
vid Bowie’ (Blooms
bury, juli)
Karin Veraart, Ivo 
van Hove, een thea
terbiografie (Queri
do, oktober).

De Olympische Spelen van het theater
Biografie   Als een goed huwelijk: zo omschrijft
Ivo Van Hove zijn band met theater. Hoe nauw
leven en werk vervlochten zijn, komt aan bod
in een uitgebreid portret. GEERT VAN DER SPEETEN

Ruim de helft van deze bio
grafie gaat over de bloeitijd bij 
Toneelgroep Amsterdam en de 
internationale verbreding. Het 
lijkt wel een creatieve dijkbreuk: 
sinds Romeinse tragedies in 
2007 leverde Van Hove maar 
liefst vijftig voorstellingen af. 
Hij verfijnde zijn stijl en groeide 
uit tot een merknaam van Avig
non tot Broadway: een theater
kok die in recordtijd een signa
ture dish kon klaarstomen. En 
die zijn acteursensemble mee
voert op een hoge golf, waar het 
zich in ‘de Olympische Spelen 
van het theater’ kan wanen. 

Het spannende verhaal van 
de Amerikaanse veroverings
tocht is goed getypeerd. Hoe 
Van Hove eerst het verwijt krijgt 
de eurotrash van conceptueel re
gietheater te introduceren, maar 
geleidelijk aan respect wint met 
een vloot aan krachtige, beel
dende producties die met weinig 
middelen klassiekers een nieuwe 
adem weten te geven. 

Wat is de succesformule, hoe
moeten we Van Hoves speelstijl 
typeren en hoe evolueerde die 
tot een zelfverzekerder, losser en 
ook milder palet? Schra zoekt 
op veel vragen een antwoord. 
Waar hij de interne keuken in
duikt, dreigt het verhaal een 
portret van een gezelschap te 
worden. Verder laat de auteur 
bijna veertig stemmen aan bod, 
maar krijg je de indruk dat Ivo 
Van Hove het laatste woord be
houdt. En daarbij ook met strak
ke hand regisseert hoe we deze 
indrukwekkende theaterloop
baan moeten lezen en interpre
teren. 

Je krijgt de indruk 
dat Ivo Van Hove het 
laatste woord 
behoudt

Ivo Van Hove, Amsterdam, 3 oktober 2016.  ©  Patrick  Post
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