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Gemeenten willen beleid aanpassen ten gunste van inwoners

‘Ivo van Hove vertelt
me de waarheid’

Voorrang asielzoeker
bij huurhuis wankelt
Irene de Zwaan
Amsterdam
De voorrang die asielzoekers met
een verblijfsvergunning krijgen bij
de zoektocht naar een sociale huurwoning, staat op de tocht. Vier gemeenten willen het beleid aanpassen, omdat het volgens hen niet
langer valt te verkopen aan hun inwoners die ook een woning zoeken.
In 26 andere gemeenten is er door
lokale fracties een discussie over aangezwengeld, blijkt uit een rondgang
van de Volkskrant langs 186 Nederlandse gemeenten.
Vanwege de krapte is in deze gemeenten een huisvestigingsverordening van
kracht waarin ze afspraken vastleggen
over het verdelen van sociale huurwoningen. Kwetsbare groepen als mantelzorgers en slachtoffers van lichamelijk
geweld krijgen versneld een sociale
huurwoning, waarvoor in sommige gemeenten lange wachtlijsten zijn.
Tot vorig jaar juli waren deze gemeenten verplicht om ook asielzoekers
met een verblijfsvergunning (de statushouders) voorrang te geven. Een wetswijziging van de voormalige minister
van Wonen, Stef Blok (VVD), biedt gemeenten de mogelijkheid de voorrangsregeling voor statushouders te
schrappen. Castricum kondigde vorige
maand aan hier nog voor het einde van
dit jaar gehoor aan te geven.
De Noord-Hollandse gemeente onderzoekt de mogelijkheid om statushouders in tijdelijke woonunits onder

te brengen. Zo geeft ze gehoor aan de
wettelijke verplichting vanuit het Rijk
om een vastgesteld aantal statushouders te huisvesten – voor Castricum zijn
dit er 55, op een totaal van 24 duizend.
De meesten zijn afkomstig uit Syrië.
De gemeenten Medemblik, Stichtse
Vecht en Westland zijn van plan het
voorbeeld van Castricum te volgen.
Deze gemeenten hebben in het coalitieakkoord opgenomen de voorrangsregeling voor statushouders te willen aanpassen.
In Alkmaar en Uitgeest is de voorrangsregeling vorig jaar al stilzwijgend
aangepast en wordt aan de wettelijke
huisvestingsplicht voldaan door prestatieafspraken met wooncorporaties,
waardoor er feitelijk niets verandert.
In de 26 andere gemeenten hebben
lokale partijen in de raad vragen over
het onderwerp gesteld of moties ingediend. Veelal op initiatief van de VVD of
de PVV. ‘Het valt slecht uit te leggen dat
statushouders voorrang krijgen terwijl
er lange wachtlijsten voor een woning
zijn’, zegt Mark Raat, fractievoorzitter
van de VVD in Medemblik, dat het beleid
per 1 januari volgend jaar wil aanpassen.
‘Mensen zien dat hun zoon of dochter
niet aan een woning komt, terwijl statushouders automatisch een huis krijgen. Dat leidt tot scheve ogen.’
Annemiek Bots, woordvoerder van
Vluchtelingenwerk Nederland, noemt
de discussie over het schrappen van de
voorrangsregeling voor statushouders
polariserend. ‘Het is niet zo dat de woningmarkt op slot zit door statushouders. Er is een tekort aan sociale huur-

woningen, dát is het probleem.’ De
krapte op de woningmarkt leidt ertoe
dat statushouders langer in een asielzoekerscentrum verblijven totdat er
een geschikte woning vrijkomt. ‘Niet de
beste plek om te integreren’, aldus Bots.
‘Statushouders beginnen met een achterstand’, zegt Dick Tromp, directeur
Kennemer Wonen, een stichting die sociale huurwoningen aanbiedt in onder
meer Castricum en Alkmaar. ‘Woningen
worden toegewezen op basis van inschrijftijd. Statushouders hebben, in tegenstelling tot Nederlanders, niet de
kans gehad om zich tijdig in te schrijven.’
Indien een gemeent e haar wettelijke
taak om statushouders te vestigen verzuimt, kan de provincie als toezichthouder ingrijpen en de huisvesting regelen. ‘De kosten zullen in het uiterste geval worden verhaald op de gemeenten’,
zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Tot nu toe is dit nooit gebeurd. Wel
heeft de provincie Groningen in 2016
zelf huizen toegewezen nadat twaalf
Groningse gemeenten te weinig huizen
aan statushouders beschikbaar hadden
gesteld. Delfzijl, dat naliet om achttien
van de dertig toegewezen statushouders te huisvesten, ging in beroep, maar
werd in augustus van dit jaar door de
Raad van State teruggefloten.
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De dag begon met een voetstap in
lauwwarme kattenkots. Voor
iemand als ik, nooit helemaal losgekomen van het magisch denken, is dat een duidelijke vingerwijzing: vandaag wordt het niks.
De koffie zal op zijn, de fietsband
lek, iets belangrijks kwijt, de hoop
vervlogen. Binnen blijven en sippen is het devies.
Toen zag ik dat een vriend me
een link had gestuurd naar Van
Morrisons fabuleuze liveplaat It’s
Too Late To Stop Now, uit 1974. Daarvan bleek zomaar een Vol. II, III én
IV verschenen. Mijn humeurige
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Ierse held in topvorm, vijf kakelverse uren lang. Denk: stapel nooit
uitgebrachte Salingers, zaal vol
net ontdekte Michelangelo’s. Het
was moeilijk te bevatten.
Ik klikte. Verder herinner ik me
alleen dat ik werd opgetild, doormidden gebroken en weer aaneen
gelijmd. Toen het stopte, gloeide
ik als een gelovige na een geïnspireerde kerkdienst. Wat vreemd
was, want Van the Man had me
nou juist genezen van het
magisch denken.
Sander Donkers
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Theater
VOORPUBLICATIE BIOGRAFIE IVO VAN HOVE

Ruth Wilson en Ivo van Hove achter de schermen bij Hedda Gabler.

Foto Jan Versweyveld

Bij de 60ste verjaardag van Ivo van Hove
verschijnt de biografie Ivo van
Volkskrant-recensent Karin Veraart.
In deze voorpublicatie vertellen acteurs
Bryan Cranston en Ruth Wilson over hun
samenwerking met de Vlaamse
toneelregisseur.
Illustraties Tzenko Stoyanov

Niet doorgronden,
gewoon dóén
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Televisiesterren
Bryan Cranston (62) werd een
bekend tv-acteur met zijn rol in de
Amerikaanse comedyserie Malcolm
in the Middle, maar hij brak wereldwijd door met de rol van Walter
White in de serie Breaking Bad
(vanaf 2008), de scheikundeleraar

die drugstycoon wordt. Ook Ruth
Wilson (36) werd een ster in tvseries. Eerst als seriemoordenaar
Alice Morgan, een terugkerende rol
in Luther (de politieserie met Idris
Elba) en vanaf 2014 als de Amerikaanse Alison Bailey in The Aﬀair.

Bryan Cranston en Ivo van Hove achter de schermen bij Network.

et lunchtafeltje in Brasserie Max van
het Londense Covent Garden Hotel is
gereserveerd onder een pseudoniem.
Bryan Cranston blijkt er vaste gast en
het personeel leidt hem discreet naar
zijn favoriete plek. Inmiddels is het half
mei, en prachtig weer.
‘Het was in dit restaurant, aan deze tafel dat Ivo en ik die
lunchafspraak hadden’, zegt hij met een brede glimlach.
‘Drie jaar geleden, in 2015. Ik was hier voor filmopnamen,
onze gezamenlijke agent suggereerde een ontmoeting. Ik
had net A View from the Bridge gezien, en ik dacht: wow, ja,
die wil ik weleens spreken.
‘We hadden het samen meteen over Network (de Amerikaanse film uit 1976, dit jaar bewerkt als toneelstuk in regie
van Ivo van Hove, red.) en Howard Beale (de hoofdpersoon,
gespeeld door Peter Finch, red.), die ik me herinnerde als
een fenomenaal personage. Ik was enthousiast, maar een
samenwerking leek eerst praktisch nogal moeilijk te liggen. We hadden beiden een ingewikkeld werkschema op
dat moment.’
En dan lukt het later dus alsnog.

H

‘Ik wil altijd heel graag nauw bij het maakproces betrokken zijn. Ik ben niet iemand die je eventjes inhuurt, een
tekst overhandigt en klaar. Ik wil graag de verschillende
versies van het script lezen en daar mijn visie op geven, dat
heb ik Ivo meteen gezegd, maar ook: ‘Ivo, het goede nieuws
is – wat ik ook te zeggen heb, uiteindelijk beslis jij. Zie mij
gewoon als een extra stel ogen, iemand die meekijkt en denkt en vragen stelt. Niet alleen aangaande mijn eigen
monologen, maar met betrekking tot het hele stuk.’ Hij
juichte dat toe, voelde zich op geen enkele manier
bedreigd.
‘Zo hebben we steeds vanuit de driehoek schrijverregisseur-acteur gewerkt. En hoe meer je binnen die
driehoek gedaan krijgt, des te meer kans heb je dat de
productie – of het nou een film of een theatervoorstelling
is – steeds een beetje beter wordt. Tot de week van de
première hebben we nog zitten schuiven en schrappen. Ik
heb er echt heel veel plezier aan beleefd, Ivo vond het
prima dat ik zo betrokken was.
‘Voor hem werkt het goed als je je als acteur losjes en
flexibel opstelt. Hij strooit met ideeën en het is echt de
bedoeling dat je dingen probeert, ook als het niet direct
ergens toe leidt. Hij kan zeggen: ‘Kijk gewoon eens of je
híér kunt komen in je spel, laten we zien wat dat oplevert.’
Ik vond het op een gegeven moment supermotiverend om
iedere dag iets nieuws uit te denken.

‘Wat echt wel anders is, is dat je op dag één je tekst moet
kennen. Met film en televisie is dat normaal, maar in het
theater niet. Daar staat de acteur met script en potlood
klaar om de aanwijzingen van de regisseur te noteren,
waardoor de regisseur eigenlijk een heel lange tijd met de
kruin van de voorovergebogen acteur werkt, en tussentijds
iedereen steeds wacht tot alles is neergepend. Er wordt een
hoop gewacht.’ Weer die brede lach.
Bryan Cranston is een slowcooker, had Ivo van Hove
gezegd. Begin zestig nu, en een jaar of tien geleden doorgebroken met Breaking Bad.
Cranston beaamt: ‘Mijn pad nam steeds een wending die
ik niet verwachtte. Ik ben geen geschoold acteur, ik heb gewoon gaandeweg een hoop opgepikt, acteerlessen en
workshops gevolgd en zo een gevoel ontwikkeld voor wat
werkt voor mij. Wanneer ik een beetje bang ben voor iets, is
dat vaak een goed teken. Eens in de zoveel tijd heb ik om
die reden voor het theater gekozen. Wanneer je begint als
acteur kun je natuurlijk helemaal niet kiezen, dus wat zich
voordoet – film, tv, theater – je pakt het aan. En als je eenmaal in die routine zit, is het heel moeilijk om daarmee te
breken. Ik kwam dus steeds weer in film en tv terecht. Ik
heb wel theateraudities gedaan, daar niet van, en als ik de
rol had gekregen was ik vast ook daarin blijven hangen.
Maar voor de meeste acteurs geldt: laat jezelf zien en pak
wat je kunt. Je hebt het werk nodig, de ervaring ook. Nu ik
dan eindelijk controle heb over mijn carrière, heb ik besloten het tegenovergestelde te doen van wat ik al die jaren
deed. Ik kijk nu heel goed wat ik wil doen en zoek de manier om dat mogelijk te maken.
‘Ik voel me aangetrokken tot beschadigde personages. Ik
kan daar wat mee. Ik denk ook dat dat is wat het publiek wil
zien: personages die worstelen en de ellende weer te boven
komen op een of andere manier. Mensen die het piekfijn in
orde hebben allemaal, en met wie het geweldig gaat – ja,
die zijn saai, die kunnen niemand wat schelen. Dus ik was
meteen blij met Howard Beale, nog voor ik iets gelezen
had. Ik herinnerde me hem uit de film.
‘Maar toen we eenmaal begonnen, wilde ik me op geen
enkele manier laten beïnvloeden door Peter Finch, die hem
daarin speelde, hoe fantastisch ook. Ik wilde mijn eigen Beale maken, en Ivo heeft mij de omgeving en de mogelijkheden gegeven om dat te doen, met hulp en begeleiding, en
ook door me af en toe te pushen, me iets te laten doen
waarbij ik me helemaal niet prettig voelde. Het was een
kwestie van geven en nemen, van een echte samenwerking. En ik vertrouw hem. Dat is het allerbelangrijkste: dat
een acteur kan zeggen dat hij de regisseur vertrouwt.

Foto Jan Versweyveld

‘Omdat hij me de waarheid zal zeggen. Als er volgens
hem iets niet klopt, zal hij het zeggen. Hij zal geen spelletje
spelen, hij zal me niet vertroetelen, hij vertelt me de waarheid. Uiteindelijk is dat wat ik wil horen.
‘En dan, op een bepaald moment, zie je uit je ooghoek de
datum van de eerste try-out naderen. En je denkt: ik ben er
nog lang niet. Dus ik vraag: is er een regel die bepaalt dat
we niet langer kunnen repeteren? Want ik heb meer uren
nodig. Maar nee. Ivo blijft bij zijn schema. En dan gaat het
uiteindelijk heel goed.’
Zijn vertolking levert Bryan Cranston de Olivier Award
2018 op.
Intussen puzzelen ze op een tijdschema om in het najaar
de productie op Broadway brengen. Dat gaat lukken.

vo vraagt zijn agent: ‘Do I really need to meet with her?’
‘Ja’, zegt die, ‘doe dat nou maar even.’
Er staat geen gezamenlijk project op stapel, maar soms
maakt dat niet uit. Er zijn van die momenten dat het een
goed idee lijkt dat je kennismaakt met een zeker iemand
uit de theater- of filmwereld, gewoon ergens een kop koffie
drinkt.
Zo ontmoet Ivo van Hove Ruth Wilson.
Ruth is een bekroond actrice, ook in het theater; bij een
breed publiek is ze bekend als Alice Morgan uit de BBCserie Luther en als Alison Bailey in The Affair.
Op enig moment zegt ze tegen haar agent: ‘Ik zou Ivo van
Hove zo graag eens ontmoeten! Kunnen we dat regelen?’
‘Toen hebben we afgesproken in New York. En ik geloof
dat hij geen idee had wie ik was, om eerlijk te zijn. We zaten
daar tegenover elkaar, en ik dacht: o God, ik heb geen idee
wat ik moet zeggen. Ik ben gewoon een enorme fan. Nou,
dat kon ik dan nog net uitbrengen: ‘Ik vind je werk geweldig.’ Uiteindelijk hadden we nog wel een goed gesprek.
Maar je weet hoe gereserveerd hij kan zijn; hij laat zich zo’n
eerste keer niet makkelijk kennen. Ik dacht: he probably hates me!’
Niet lang daarna speelt Ruth Wilson Hedda Gabler in
Van Hoves debuutenscenering bij het National Theatre in
Londen, de voorstelling voorafgaand aan Network.

Als er volgens
hem iets niet
klopt, zal hij
het zeggen.
Hij zal geen
spelletje
spelen, hij
vertelt me
de waarheid
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Omdat ook de naoorlogse Nederlandse popcultuur een
geschiedschrijving verdient: 100 voorwerpen uitgekozen,
belicht en verklaard. Een lijst die lekker langzaam groeit.
Aflevering 67: Het petje van Ome Willem.
Door Mark Moorman Foto’s Annabel Miedema
Het petje van Ome Willem
Dienstjaren 1974-1989
Gedragen door Edwin Rutten
In De film van Ome Willem
Omroep Vara
Collectie Beeld en Geluid,
Hilversum

et petje, met die omhooggewipte klep, gaf Ome
Willem het uiterlijk van
een kwajongen. Op de klep stond De
film van Ome Willem, de naam van
het Vara-kinderprogramma dat tussen 1974 en 1989 werd uitgezonden
en waarvan de liedjes, de bekende
taalvondsten en – dat kunnen we
rustig stellen – de vrolijk-anarchistische mentaliteit er bij meerdere generaties kinderen zijn ingeslepen.
Doen jullie even mee, rakkers?
Het begon natuurlijk altijd met de
entree van Edwin Rutten (Ome
Willem) die door een papieren deur
kwam lopen en de kinderen (‘rakkers’) enthousiast welkom heette.
Hij deed een rondje langs de volle
tribune en nam tekeningen in ontvangst. De kinderen waren een nauwelijks in toom te houden bundel
opgewondenheid, die door Ome
Willem vaak tot grote hoogte werd
gestuwd. En nee, het was geen enkel
probleem als er halverwege een
sketch een 6-jarige het podium op
kwam om te vragen waar de wc was.
Na het welkom kwam het openingslied, begeleid door de combo
van Harry Bannink, als ‘hoofdgeitenbreier’. Voordat Ome Willem

H

achter het drumstel kroop, had hij
ook ‘papjesgeitenbreier’, bassist
Frank Noya, begroet en ‘grote grijze
geitenbreier’ Harry Mooten een kus
op zijn grijze hoofd gegeven. En
daarna begon een gezongen vraagen-antwoordspel met het publiek
(‘Luister even wat ik vraag’), dat
eindigde met de vraag waarvoor
kinderen in de jaren zeventig zich
soms een hele week aan het opladen waren: ‘Luister even wat ik
roep, lusten jullie ook een... broodje
poep?’ Het luid geschreeuwde ‘Nee!
Bah! Vies!’ was op sommige
woensdagmiddagen van de Wadden tot aan de Limburgse heuvels te
horen.
Het was meer dan een kinderprogramma, het was een ritueel.
Het zat hem niet alleen in die vele
vertrouwde elementen – de medewerkers waren een soort who’s who
van de Nederlandse kindertelevisie.
De erfenis van Ome Willem is nog
altijd te voelen in kindertelevisie
van vandaag, van de VPRO tot aan
een NTR-show als Welkom in de jaren
80. Voornaamste gemene deler: je
maakt goede kinderprogramma’s
door de beste mensen, acteurs en
liedjesschrijvers bij elkaar te zetten.
En zo vanzelfsprekend is dat niet, zo
weten we ook van het schrikbewind
van Studio 100, de Vlaamse productiemaatschappij die ons Kabouter
Plop en zijn demonische vrienden
heeft gebracht.
De Geitenbreiers zijn inmiddels
allemaal overleden. De geniale

Harry Bannink (componist van
meer dan 3.000 liedjes) al in 1999.
Jennifer Willems, Pieke Dassen en
Aart Staartjes waren de drie ‘kinderen’ om wie veel sketches draaiden,
kleine morele vertellingen, die
werden geschreven door een schrijverscollectief waarin mensen als
Willem Wilmink en Hans Dorrestijn
zaten. Wat een team, de Champions
League van de kindertelevisie zat
daar bij elkaar. Er was de poppenkast van Jan Klaassen, er waren
buitenfilmpjes, waarin Ome Willem
door een pop werd voorgesteld, en
er was een happy end dat eindigde
met het liedje Deze vuist op deze
vuist, waarbij alle opgevoerde
spanning naar buiten kwam: ‘En zo
klim ik naar boven.’ Dat deden de
meeste kinderen ook: ze klommen
naar boven, ze klommen verder in
het leven.
Edwin Rutten duikt nog regelmatig op als Ome Willem, bij DWDD,
op festivals, waar het volwassen
publiek zich zonder enige aarzeling
overgeeft aan de oude opwinding
en deze vuist op deze vuist legt. Hij
hoeft dat petje maar op te zetten,
klep omhoog, en we zijn allemaal
weer rakkers.
Bestudeer de voorwerpen
(sommige zelfs van alle mogelijke
kanten) ook op internet:
volkskrant.nl/popcanon
Opmerkingen en suggesties:
honderdvoorwerpen@volkskrant.nl
Productie Dorien van Linge

Ruth: ‘Ik vind Ivo de opwindendste
regisseur met wie ik ooit gewerkt
heb.’
Op het moment van het interview
speelt ze haar eigen grootmoeder in
een nieuwe tv-serie en is ze in Belfast
voor opnamen. We spreken via Facetime, van pure begeestering zwiept ze
haar telefoon vrolijk van links naar
rechts.
‘Het eerste wat ik van Ivo zag, was
A View from the Bridge. Dat stuk had ik
heus wel eens eerder gezien, maar ik
dacht: dit is niet hetzelfde, ik weet
zeker dat hij er iets mee heeft gedaan,
misschien de tekst veranderd – het
voelde als een heel nieuw ding. Maar
dat was niet zo, het was puur de
manier waarop hij en Jan (Versweyveld, artdirector en levenspartner van
Van Hove, red.) het hebben geënsceneerd. Ik zat op het puntje van m’n
stoel, de hele voorstelling lang. Vanaf
dat moment ben ik hem gaan volgen:
Kings of War in The Barbican, Antigone
in New York.
‘Zijn acteurs hebben iets vrijmoedigs, iets brutaals, zeker met
betrekking tot de Shakespeareteksten, en op een of andere manier
krijgen die stukken daarmee een heel
andere energie. Ik ben er weg van.’
Op het moment dat Van Hove
Network een jaar opschuift, kan hij bij
het National Theatre (NT) met Hedda
Gabler aan de slag. Het toeval wil dat
Ruth Wilson het stuk van Ibsen al eens
eerder onder de aandacht bracht bij
de artistieke leiding van het NT en dat
Ivo van Hove na die ene koffie goed
weet wie dat is, die eigenzinnige actrice met de krullende mondhoeken
en de dramatische wenkbrauwen.
Hij moet meteen aan haar denken.
Ruth wordt zijn Hedda.
Wilson: ‘Het pakte allemaal briljant
uit.’
Ze hebben maar een kleine vijf
weken om te repeteren. Geen van
beiden heeft meer tijd. Daar staat
tegenover dat Ivo Ibsens stuk al tweemaal eerder heeft geregisseerd.
Het theater protesteert; een dergelijk tijdschema is ongebruikelijk in
Londen. Maar Ruth is op een maandag
klaar in New York en vliegt dinsdag de
repetities in. ‘Ook Ivo kwam ergens
anders vandaan. Ik heb nog een keer
extra gevraagd of hij het wel zag zitten, maar dat is hoe hij is, hè: bam,
bam, bam.’
In pakweg een maand staat het.
‘Hij zei: ‘Het is een zelfmoordstuk.’
En hij zei: ‘Je moet er niet te veel op
doordenken.’ Nou. Ik bleef maar bij
mezelf herhalen, zelfmoordstuk, zelfmoordstuk, wat bedoelt-ie precies? Ja,
Hedda pleegt zelfmoord aan het eind,
maar wat betekent dat? En toen ben ik
me gaan verdiepen in Virginia Woolf
en Sylvia Plath, en zo kwam ik dichter
bij de mindset van iemand die zelfmoord gaat plegen. Het opmerkelijke
was dat Plaths teksten zo ontzettend
levendig waren, zo energiek. Deze
vrouw lééft. Ze staat misschien op het
punt zelfmoord te plegen, maar ze
leeft. Heel erg.
‘In dit voorstadium maak je al
kennis met je personage, maak je
keuzen. Als je dan het repetitielokaal
binnenstapt, ben je al best een eind op
weg. Dat is slim van Ivo’s werkwijze, je
kent die tekst. Maar goed, we zijn natuurlijk wel heel Brits, en de eerste dag
speelden we alles met veel onderdrukte emoties en heel subtiel, met
subtekst en innerlijke overwegingen.
‘De volgende dag staat Ivo op, en
gaat het helemaal anders, op een
totaal tegenovergestelde manier.

Volkomen fysiek, binnenstebuiten.
Hij zegt: ‘Krul jezelf maar op in de
hoek van die bank, alsof je pijn hebt.’
Of: ‘Ga maar liggen naast die dode
bloem. Sterven als een vis.’ En als ik
dan vroeg waarom, dan zei hij: ‘Niet
psychologiseren.’ Hij kan best ferm
zijn als hij aanwijzingen geeft, maar
dat is niet onbeleefd bedoeld, dat is
zijn manier nu eenmaal, je raakt
eraan gewend.
‘Voor mij werkte dat bevrijdend, ik
vroeg niks meer, ik ging.
‘Het is fascinerend: je speelt vaak
tegen de taal in, en tegelijkertijd duw
je jezelf naar een plek waar je nog
nooit bent geweest en laat je iets heel
nieuws toe.
‘Ivo is een beetje stout. Hij heeft dan
zo die blik, je ziet het gebeuren. Hij
houdt van provoceren – zijn acteurs,
zijn publiek – soms nét even te ver
gaan, dat vindt-ie leuk. Het is alsof hij
weer een klein jochie is dan, en ik
denk dat dat is wat iemand een groot
artiest maakt: dat-ie ergens naar kan
kijken met de blik van een kind, en
dan een beetje uitdagen, zodat iedereen wat ongemakkelijk wordt, de
spelers en de kijkers. Vaak is het eerder
performancekunst dan een
toneelstuk in de traditionele zin, wat
je bij hem ziet.
‘Hij en Jan kijken echt door een
andere lens. Ik vond het een voorrecht
om even in die wereld te zijn en me
daarnaar te gedragen. Ik moest Hedda
niet willen doorgronden. Gewoon
doen. Het enige, zei Ivo: ‘Ze moet overtuigend zijn.’

‘Het bacchantische aspect van dat
personage, of van de menselijke
natuur in het algemeen – ik denk dat
dat hem aanspreekt. Dat extreme. En
het allerextreemste is dan wellicht
zelfmoord. Ik was maar steeds bezig
met die aanwijzing ‘zelfmoordstuk’,
en op gegeven moment zag ik het zo:
de ultieme uiting van moed is je eigen
leven te nemen. Daar hield ik me aan
vast.
‘Het draait in veel van Ivo’s voorstellingen om macht. Het herkennen
van machtsdynamiek – en dat tonen.
Ik denk dat nu, in de huidige tijd
waarin de politiek mondiaal ongrijpbaarder lijkt dan ooit, zijn stukken
ook om die reden zo’n weerklank
vinden. De machtsverhouding tussen
de geslachten – denk #MeToo – tussen
politieke stromingen, tussen mensen.
Dat fascineert hem.
‘Ik mis hem nu, ik was zo verliefd op
die manier van werken, op Ivo als persoon. En op wat hij heeft gemaakt. Zoveel regisseurs proberen dat
momenteel na te doen, te kopiëren.
Maar ze begrijpen niet helemaal wat
ie doet, en het lukt dus ook niet. Het
heeft te maken met dat beeldende,
met dat het werkt ergens raakt aan
installatiekunst.
‘Er is een hele generatie die daarnaar kijkt. Over de hele wereld. Dat is
zijn invloed.’
Karin Veraart: Ivo van Hove
– regisseur, mentor, manager.
Querido, € 20.
Network gaat op 6/12 in première in
het Belasco Theatre in New York.
Try-outs vanaf 10/11.

