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Op 1 februari bestaat VTM dertig jaar. De symboli
sche stripper die dan uit die verjaardagstaart 

springt, is Blind date, de moeder aller Vlaamse da
tingprogramma’s die vanaf 1991 op de zender liep met 
Ingeborg. Singles tussen 18 en 88 kunnen zich nu in
schrijven voor een nieuwe versie van het programma. 

Blind date heeft altijd al geflirt met de grenzen 
van uitlachtv. Er was die keer dat een kandidate 
zo wild danste dat haar blote borst uit haar topje 
floepte. Even legendarisch was het antwoord van 
kandidate Leentje op de vraag wat haar motto was. 
‘Mijn moto? Dat is een droom van mij.’ ‘Blunders’ die 
allemaal in scène gezet waren, gaf Ingeborg in 2012 
toe op Qmusic.

Als Blind date opnieuw een publiek vindt, zal de 
verleiding van de nostalgiefactor komen. Het begin
deuntje, de trap, de spelformule, de wegschuivende 
wand, het zwaaiende koppeltje bovenaan de trap, het 
reisje achteraf: ze keren allemaal terug.

Maar niet Ingeborg. Hèhè. Zij runt tegenwoordig 
een centrum voor meditatie en yoga. Nathalie Mes
kens wordt de nieuwe gastvrouw. Worden ook ge
schrapt: de gescripte grapjes en antwoorden. Blind 
date versie 2019 moet ‘spontaan’ en ‘eigentijds’ zijn, 
benadrukt VTM. 

Het is afwachten of Blind date de Tindergeneratie
nog kan opwinden. Datingprogramma’s zijn immers 
een pak extremer geworden sinds Ingeborg Vlaande
ren aan een lief hielp. In Dating naked op Vijf wordt 
er zonder kleren aan geflirt, Temptation Island kop
pelt mensen die al een relatie hebben. In Matchma
kers, het Vierprogramma met Jani Kazaltzis als kop
pelaar, hadden de kandidaten zelfs niet eens door dat 
ze aan het daten waren. In Blind getrouwd op VTM 
wordt er al getrouwd nog voor er gedatet wordt. 

Blind date zat vol getelefoneerde flauwe grapjes en
seksuele toespelingen op rijm. Maar vergeleken met 
de datingprogramma’s die intussen de revue passeer
den, is de stripper maar een non.

Daten zoals in 1991
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Kan ‘Blind date’ 
de Tindergeneratie
nog opwinden?

borgen ligt. In 1932, twee jaar vóór de 
diefstal, waren aan de Kalandebergen 
rioleringswerken. De waarschijnlijke dief 
van het paneel, Arsène Goedertier, kwam 
daar geregeld langs en zou daarom weet 
hebben gehad van een onderaardse 
ruimte. Daarin heeft hij later mogelijk 
het paneel verborgen, stelt De Bel. Vol
gens schepen van Openbare Werken Filip 
Watteeuw wordt eerst nagekeken of er 
abnormale structuren in de ondergrond 
zijn, waarna het parket moet beslissen of 
het de moeite loont om graafwerken uit 
te voeren. 

(dod, belga)

Zit  er  hier  een
rechtvaardige 
rechter  onder  de
grond?  ©  fvv

Een archeoloog heeft maandag de 
ondergrond van de Kalandeberg in Gent 
afgespeurd met behulp van een ‘scan
robot’, een handkarretje met röntgenap
paratuur. Het schilderij De rechtvaardige 
rechters is daarbij (nog?) niet opgedoken, 
maar wel – dixit UGentonderzoeker 
Lieven Verdonck aan Belga – enkele 
‘interessante reflecties’.

De speurtocht komt er op aangeven 
van jeugdschrijver Marc de Bel. Die lan
ceerde onlangs, samen met amateur
speurder Gino Marchal, een theorie over 
de plaats waar het al meer dan tachtig 
jaar vermiste paneel van Van Eyck ver

Kunst

Robot zoekt ‘Rechtvaardige rechters’ 

Ivo van Hove treft opnieuw raak met ‘Een klein leven’ 

wel een cocktail van kinderprosti
tutie,  seksueel  misbruik  en  een
opzettelijke autoaanrijding. Dat is
veel kommer en kwel. 

Het  is  meteen  ook  de  reden
waarom de vuistdikke roman van
de Amerikaanse Hanya Yanagiha
ra  uit  2015  de  meningen  zo  ver
deelt: diep emotioneel volgens de
een,  te  sentimenteel  volgens  de
ander.

E
en  klein  leven  bewer
ken  naar  het  theater,
het is een kolfje naar de
hand van regisseur Ivo
van Hove. Met de musi

cal  Rent  en  het  epos  Angels  in
America  ensceneerde  hij  eerder
al  twee  tragische  liefdesverhalen
over homovrienden in New York.
Deze keer is niet aids de motor die
het  hoofdpersonage  velt,  maar

Tekstbewerker  Koen  Tachelet
maakte alleszins een schitterende
adaptatie  voor  theater.  Tijds
periodes monteert hij snedig door
elkaar.  Soms  praat  hoofdfiguur
Jude tegelijk tegen twee persona
ges uit verschillende fasen uit zijn
leven, zoals Broeder Luke van de
kostschool en zijn latere adoptie
vader  Harold:  twee  mannen  die
beweren er altijd voor de gehaven

Als eerste regisseur mocht Ivo van Hove de 
succesroman ‘Een klein leven’ van Hanya 
Yanagihara op de planken brengen. Dat levert 
zinderend en ontroerend theater op, dat finaal 
een net te dramatische afslag neemt. FILIP TIELENS

Een kijk op 
de collectie

Een stuk 
dat in je 
vel snijdt
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Geenstijl staat vanaf 1 november op 
eigen benen. De hoofdredactie koopt de 
populaire maar controversiële website 
over van Telegraaf Media Group (TMG), 
zo is door beide partijen overeengeko
men. De zevenkoppige redactie kan aan 
de slag blijven. TMG, het moederbedrijf 
van de krant De Telegraaf en van Geen
stijl, werd vorig jaar overgenomen door 
de Vlaamse groep Mediahuis (uitgever 
van De Standaard). Mediahuis maakte al 
snel bekend dat het van Geenstijl af wou. 
Geenstijl is in het verleden herhaaldelijk 
beschuldigd van racisme en seksisme, 
wat adverteerders heeft afgeschrikt. (dod) 

Media

Zes boeken staan op de pas bekend
gemaakte shortlist voor de Bookspot 
Literatuurprijs 2018. Het gaat om On
danks de zwaartekracht van Suzanna Jan
sen, Jij bent van mij van Peter Midden
dorp, Aantekeningen over het verplaatsen 
van obelisken van Arjen van Veelen, Voor 
het vergeten van Peter Verhelst, In alle ste
den van Aukelien Weverling en De heilige 
Rita van Tommy Wieringa. De BookSpot 
Literatuurprijs, de voormalige ECI Litera
tuurprijs, wordt toegekend door een jury 
van recensenten uit Nederland en Vlaan
deren, voorzitter is Jos Geysels. De win
naar is op 8 november bekend.  (dod) 

Literatuur

Het Kunstenfestivaldesarts wordt vanaf
nu geleid door een trio: Sophie Alexandre, 
Daniel Blanga Gubbay en Dries Douibi. 
Zij volgen Christophe Slagmuylder op, die 
vertrekt naar de Wiener Festwochen.

Alexandre werkte bij het Brussels Kun
stenoverleg en neemt haar stedelijke net
werk mee. Blanga Gubbay is politiek filo
soof en heeft een internationaal profiel. 
Douibi komt over van de Beursschouw
burg, waar hij werkte als programmator 
en dramaturg. Het is de derde directie, 
na Frie Leysen die het festival in 1994 
oprichtte en Christophe Slagmuylder die 
directeur was sinds 2007. (ft)

Theater

Wilt u Winterfell bezoeken, of Castle
Black, of misschien Kings Landing? Van
af 2019 kan dat. Heel wat scènes die zich 
afspelen op die locaties uit Game of thro
nes zijn namelijk gefilmd in NoordIer
land. Nu de opnames van het slotseizoen 
er bijna op zitten, zal een aantal sets 
worden opengesteld voor het publiek. 

Op de locaties zullen ook kostuums en
accessoires uit de reeks te zien zijn. HBO 
krijgt de enthousiaste steun van de 
NoordIerse dienst voor toerisme. ‘Win
terfell’ is eigenlijk Castle Ward, andere 
sets bevinden zich in de Linen Mill 
Studios in Banbridge. (dod)

Televisie

de Jude te zullen zijn, maar totaal
tegengestelde  bedoelingen  heb
ben. Die slimme tactiek legt bloot
hoe  Judes  trauma’s  doorwerken
tot het heden en hoe die het hem
onmogelijk maken om gelukkig te
worden, zichzelf graag te zien en
een  relatie  of  seks  te  kunnen
hebben.

Zelfverminking
Jude  belichamen  is  dus  een

stevige  uitdaging.  Ramsey  Nasr
speelt de  rol  van  zijn  leven, met
een  ongelooflijke  intensiteit.
Soms zacht, zoals bij de liederen
van  Wagner  en  Schubert  die  hij
prachtig  zingt.  Vaker  getormen
teerd,  bijvoorbeeld  wanneer  hij
over de vloer kronkelt door de pijn
in zijn benen – een hartverscheu
rend  beeld.  Zijn  zelfverminking
wordt ook heel expliciet getoond.

dramameter  scheert  soms  rake
lings  langs  de  grenzen  van  de
pathetiek  wanneer  Jude  het  ene
trauma na het andere herbeleeft.
Niet iedere theatrale verbeelding
is daarbij even geslaagd. Wanneer
Jude  in  zijn  blootje  rondrent  en
met  een  spot  achtervolgd  wordt
door één van zijn kwelduivels, ter
wijl ondertussen de filmprojecties
van de New Yorkse straten in fast
forward gaan en ook de strijkers
van  Blindman  alle  remmen  los
gooien, is dat gewoon te veel van
het goede.

Daarnaast  is  het  ook  jammer
dat de diepe  emotionele  verbon
denheid tussen Jude en zijn latere
lief Willem (rol van Maarten Heij

mans), die toch de reden is waar
door  je  ondanks  alle  gruwel  het
boek  blijft  lezen,  op  het  podium
minder  sterk  uit  de  verf  komt.
Hun eerste vrijpartij mag dan wel
intiem en raak geënsceneerd zijn,
de  onvoorwaardelijke  trouw  van
Willem  is  later  minder  voelbaar.
Als hun band meer ruimte had ge
kregen,  zou  de  emotionele  eind
impact groter kunnen zijn.

Maar  die  puntjes  van  kritiek
doen weinig af van de krachttoer
die Ivo van Hove en zijn team hier
opnieuw uithalen. Pas sinds 2014
gebruikt hij romans als grondstof
voor zijn theater, in plaats van lou
ter repertoiretoneel of filmscripts.
Dat levert het ene na het andere
succes op, want na The fountain
head  en  de  Couperustrilogie  is
Een klein  leven  een nieuw gene
reus geschenk van een man op het
hoogtepunt van zijn carrière.

Dat  specifiek  dit  project  Van
Hove na aan het hart ligt, was ook
te zien bij de minutenlange staan
de ovatie, waar hij in tranen uit
barstte.  Hanya  Yanagihara,  die
ook in de zaal zat, zag dat ze geen
betere  regisseur  had  kunnen
dromen voor de eerste adaptatie
van haar boek. 

‘Een klein leven’  van 
Internationaal  Theater 
Amsterdam  speelt  van  5  tot  7/10
in  De  Singel  (uitverkocht)  en  in
april  opnieuw  in  Amsterdam. 
¨¨¨¨è

Jude belichamen is 
een stevige uitdaging,
maar Ramsey Nasr 
speelt de rol van zijn
leven, met een 
ongelooflijke 
intensiteit

Tot drie keer toe snijdt Jude zich
in  de  armen,  waarbij  het  bloed
alle kanten opspat. Het is beklij
vend, maar ondraaglijk om er lang
naar te kijken.

Kwelduivel
Aan  het  eind  van  het  eerste

deel heeft Jude zich zo zwaar ver
wond, dat zijn beste vrienden JB,
Malcolm  en  Willem  hem  van  de
lavabo centraal op scène moeten
wegdragen  naar  de  doktersprak
tijk van Andy. Met die emotionele
uppercut word  je de pauze  inge
stuurd, waar een sfeer heerst als
bij  een  begrafenis.  Je  moet  even
op adem komen na dit fenomena
le eerste deel, dat je glashelder en
perfect  gedoseerd  meesleurt  in
Judes tragische ondergang.

In het tweede deel gaat Ivo van
Hove  af  en  toe  uit  de  bocht.  De

Nieuwe directie voor 
Kunstenfestivaldesarts

Sets van ‘Game of thrones’ 
in NoordIerland te bezoeken

Shortlist Bookspot 
Literatuurprijs

Nieuwssite Geenstijl 
gaat alleen verder

Kinderprostitutie, seksueel misbruik en een opzettelijke auto
aanrijding: Jude heeft geen gemakkelijk leven. ©  Jan  Versweyveld


