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H et was de week van RTL. Dat durf ik wel te
stellen. De eerste contouren tekenen zich
af van een zender  die serieus bezig is om

zichzelf opnieuw uit te vinden als maatschappelijk
relevante speler in het mediaveld en concurrent
van de publieke omroep. En dat geeft de tv-kijker
moed, deze in elk geval wel.

Het is verleidelijk om dat toe te schrijven aan de
nieuwe directeur Peter van der Vorst, die er nu
een paar weken zit. Maar dat is natuurlijk onzin. Tv
is slow business, er is maanden gewerkt aan deze
nieuwe programmering, waarvan Beau Five Days
Inside, Topdokters,maar ook het onverwoestbare
Love is in the Air de hoogtepunten zijn. Sinds afge-
lopen donderdag kunnen Chantal komt werken en
Iedereen had het erover ook aan dat rijtje worden
toegevoegd.
Chantal komt werken is vrolijk, mooi vormgege-

ven amusement, waarmee ze een variant maakt op
haar logeerprogramma. Het is onmogelijk om een
hekel aan haar te hebben, met haar zelfspot en doe-
lekker-normaal-en-af-en-toe-een-beetje-balda-
dig-houding die niet alleen met BN’ers, maar ook
met gewone mensen goed werkt. Al moet ze wel
een beetje oppassen dat het geen trucje wordt.

De echte verrassing was Iedereen had het er-
over, een nieuw programma van Art Rooijakkers,
met personen die ooit dagen in het nieuws waren
en nu al een tijdje niet meer. Klinkt obligaat, maar
niet als je de goede gasten hebt. En laat dat nou de
eerste aflevering Edwin de Roy van Zuydewijn
zijn – inderdaad die van prinses Margarita – en de
boer van de beroemde paarden uit Marrum die ge-
red moesten worden uit het water. Ik ging zitten
voor de eerste, maar werd gegrepen door de
tweede, omdat dat verhaal heel anders in elkaar
bleek te zitten dan ik altijd dacht.
Maar ook Art zelf verraste me. Ik vond hem als

tv-maker altijd een beetje kleurloos, makkelijk in-
wisselbaar, weinig toevoegen. Maar in dit pro-
gramma staat een aimabele en tegelijk stevige in-
terviewer, die de duidelijk getroebleerde De Roy
van Zuydewijn lastige vragen stelde, maar hem
wel in zijn waarde liet. Bij de Friese boer toonde hij
juist zijn warmere kant. Als hij dat vasthoudt, ben
ik helemaal niet zo pessimistisch over zijn sla-
gingskansen in de aanstaande zomerse late-
nighttalkshow. 

Ik ben benieuwd of RTL op de nieuwe zaterdag-
avondmet Kees & Co en Paul de Leeuw deze posi-
tieve lijn doortrekt. En waar Peter van der Vorst al-
lemaal op aan het broeden is.

Moed

MUZIEK

Record
Suzan &
Freek
Suzan & Freek
hebben een re-
cord in de Top
40. Het zang-
duo steeg met
Als het avond is
naar de eerste
plek. Dat duurde
zeventien
weken. Het vo-
rige record
stamt uit 1971
toen Les Pop-
pys met Non,
Non, Rien N’a
Changé na veer-
tien weken aan
kop kwamen. 

FILM

Cineaste
Varda (90)
overleden
Cineaste Agnès
Varda is op 90-
jarige leeftijd
overleden.
Vadra, die
vooral furore
maakte in
Frankrijk, gaat
de filmgeschie-
denis in als zeer
inventieve regis-
seur van speel -
films en docu-
mentaires. Ze is
bekend van
films als Le Bon-
heur en de do-
cumentaire Jac-
quot de Nantes.

TELEVISIE

Docu over
Marc de Hond
Nada van Nie
maakt een do-
cumentaire
maken over
theatermaker
Marc de Hond
en zijn strijd
tegen blaaskan-
ker. Van Nie, die
eerder een do-
cumentaire
maakte over
Glennis Grace,
zegt gefasci-
neerd te zijn
door de enorme
kracht en het
optimisme van
De Hond.

ANGELA 
KIJKT TV

Onze redactie bespreekt de belangrijkste gebeurtenissen in
de media in de afgelopen maand. Wat gaat Twan Huys doen
nu hij geen programma meer heeft, is zijn opvolger al be-
kend? Wie wordt in het tijdperk na Edwin Evers de nieuwe

koning van de ochtend op de radio?
beluister de AD Media Podcast op ad.nl/podcast

Nu online

AD Media Podcast

Arno Gelder

H
ij was 13 jaar oud toen hij
Dood in Venetië zag, de speel-
film van Luchino Visconti
uit 1971. Een puber uit het
Vlaamse dorpje Kwaadme-
chelen, een hechte gemeen-
schap van keuterboeren en
mijnwerkers. Ivo van Hove:

,,Ik ging er speciaal voor naar de grote stad Ant-
werpen. De film maakte diepe indruk op me.”
Nu, bijna een halve eeuw later, tekent de (in-

ter)nationaal gelauwerde directeur/regisseur van
het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) voor
de regie van Dood in Venetië in de bewerking van
Ramsey Nasr. De acteur vertolkt tevens de rol van
Gustav von Aschenbach, de hoofdpersoon uit de
novelle van de Duitse schrijver Thomas Mann.
Niet de film en de opera uit 1973 van de Engelse

componist Benjamin Britten, maar louter het boek
van Mann (1875-1955) vormt de
basis van de pro-
ductie, die door
Van Hove wordt
gekarakteriseerd
als ‘muziektheater.’

Schoonheid
Zelfs de muziek
van Gustav Mahler,
die de film zo’n
droeve schoonheid
verleent, klinkt
straks niet in Ko-
ninklijk Theater
Carré, waar Dood in
Venetië donderdag
in première gaat. 
,,De film en opera, het

zijn beide meesterwer-
ken”, zegt Van Hove.
,,Maar wij kiezen echt
voor een andere versie,
die teruggaat naar de
oorspronkelijke novelle.
Wij creëren met Dood in
Venetië onze eigen thea-
trale wereld.”
Laat dat maar gerust

over aan de Vlaming die
van International Thea-
ter Amsterdam (ITA) in-

Een appèl
op alle

zintuigen

INTERVIEW IVO VAN HOVE

derdaad een grensoverschrijdend goed gezelschap
heeft gemaakt en zelf behoort tot de mondiale top
van (toneel)regisseurs.

Kunstenaar
Deze zomer regisseert hij Mozarts opera Don Gio-
vanni voor de Opera Garnier in Parijs – vervolgens
staat Kurt Weill’s opera Rise and Fall of the City of
Mahagonny op het prestigieuze Festival d’Aix-en-
Provence op het programma. In New York neemt
hij de klassieker West Side Story op Broadway on-
der handen. En in september beginnen de repeti-
ties van de Nederlandse versie van Lazarus, de mu-
sical van David Bowie, die in het najaar is te zien.
,,Maar ITA is al vijftien jaar lang mijn familie. En

wat betreft mijn werk één groot laboratorium. Dat
koester ik zeer.”
En inderdaad – ook met Dood in Venetië schuwt

Van Hove experiment en vernieuwing bepaald
niet. ,,Ik streef in deze voorstelling naar een per-
fecte symbiose van theater en muziek.”

Van het Koninklijk
Concertgebouworkest,
dat met ruim veertig mu-
sici is vertegenwoordigd,
klinken werken van An-
ton Webern en Arnold
Schönberg, vernieuwers
die destijds braken met
de heersende mores in
de klassieke muziek.
Maar er is ook muziek te
horen van Richard
Strauss en Claudio

Monteverdi, die da-
nig contrasteert
met het verontrus-
tende, dikwijls ato-
nale werk van eer-
der genoemde com-
ponisten.
En met bewerkin-

gen van de Ameri-
kaan Nico Muhly in-
troduceert het ITA
een van de talent-
rijkste jonge compo-
nisten van het mo-
ment. Van Hove: ,,Ik
doe in mijn werk
een beroep op alle
zintuigen van de
toeschouwer.”

Vergeet de film, vergeet de opera.
In  muziektheaterproductie Dood in Venetië

combineren Ivo van Hove  en Ramsey Nasr met het
Internationaal Theater Amsterdam en het Koninklijk

Concertgebouworkest theater en muziek. 

� Boven: scène uit de nieuwe voorstelling 
Death in Venice, onder regie van Ivo van Hove. 
Onder: Michael C. Hall en Sophia Anne Caruso in
de Britse versie van de musical Lazarus, naar een
script van David Bowie. FOTO’S JAN VERSWEYVELD EN EPA
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� De Vlaamse
toneel- en operaregis-
seur Ivo van Hove. 
FOTO JAN VERSWEYVELD

treden, waarvan hij vermoedde er nooit mee in
aanraking te zullen komen. Je voelt, als Von
Aschenbach de jongen bespiedt en opgaat in die
extatische roes: dit is niet goed, dit mag niet. En
het dubbelzinnige van Mann is dat hij dat verpakt
in ongelooflijk mooie taal en er kunst van maakt.”

Zwanenzang
De tweede, belangrijke nationale muziekproductie
die hij dit seizoen aanpakt, is de musical Lazarus,
David Bowie’s zwanenzang.
De regisseur werd in 2014 gebeld. Of hij met de

kameleontische Britse rockster, die in januari 2016
overleed, van gedachten wilde wisselen over Bo-
wie’s laatste project, een musical.
,,Doodsbang was ik. Je ontmoet de man die een

belangrijk deel van je leven heeft bepaald. Bowie
was een jeugdheld. Maar ik moest niet de idolate
fan uithangen. Hij zocht iemand om mee samen te
werken – geen groupie. Ik respecteerde Bowie, hij
mij. Die houding bepaalde onze samenwerking.”
Bowie, die geen musical wilde maken in de tra-

ditie van Broadway, viel voor de reputatie van Ivo
van Hove als verrassende en innovatieve vakman.
,,Fysiek een klein manneke, maar met een groot

charisma. En een absolute gentleman. Ik was nog
niet thuis na het eerste gesprek of ik kreeg een
mailtje: ‘You’re in…’. Hij hield zijn mededelingen
altijd kort. Drie weken later kwamen we weer bij-
een. Ik zag al op tafel stapeltjes papier liggen: de
musical.
,,Bowie las de tekst zelf voor. Hij, die zo bekend

stond als enorm vooruitstrevend, had een cd-
dekje meegenomen dat echt niet meer van deze
tijd was. Zelfs niet van mijn tijd. Vertederend. Hij
zette de muziek aan en las de gehele eerste akte
voor.
,,Ik zweette peentjes, want toen kwam de onver-

mijdelijke vraag: wat vind je ervan? Ik ben altijd
eerlijk en aan mijn gezicht is altijd te zien wat ik
ervan vind. Ik realiseerde me: je bent wie je bent,
hij heeft je niet uit idolatie benaderd.
,,Ik heb toen – veel tijd om na te denken had ik

niet – instinctief gereageerd. Gezegd dat ik vond
dat de hoofdpersoon, Newton, te laat werd geïn-
troduceerd. ‘Ik mis een openingssong waarin we
hem neerzetten…’
,,Dat werd Lazarus, een wereldhit. Ik wist met-

een toen ik de ruwe demoversie hoorde: een klas-
sieker. Ook omdat het natuurlijk om hem ging. Ik
ben fier dat ik hem heb gestimuleerd nieuw werk
te schrijven voor de musical.”
Ivo van Hove denkt dat David Bowie nog niet

ziek was toen zij elkaar, juni 2014, voor de eerste
keer troffen. ,,Toen hij in oktober van dat jaar Laza-
rus componeerde, vermoedde ik dat hij het wist.
,,Look up here, I’m in heaven… Dat gaat over terug-
kijken op het leven.
,,Ik trof hem nog vaak. Hij kwam, als hij zich

goed voelde, steevast naar repetities. Hij sprak
nooit over zijn ziekte – ik nam me voor er nooit
naar te vragen. Bowie beschermde zijn intimiteit,
je gaat op zo’n moment niet pulken. Daar was Da-
vid een veel te lieve man voor.”

� Speellijst Dood in Venetië: carre.nl.

Thomas Mann vertelt in zijn boek Dood in Venetië
het verhaal van Gustav von Aschenbach, een
schrijver met een writer’s block. Van Hove: ,,Hij is
ontevreden met zijn leven en zijn kunstenaar-
schap. Hij mist de hartstocht, het engagement, de
passie van weleer. Hij gaat eropuit, de wereld in,
om uiteindelijk te belanden in Venetië. Het is een
autobiografisch verhaal. We weten uit de memoi-
res van zijn echtgenote Katja dat hij daar in 1911
was.” In de Italiaanse badplaats raakt de schrijver
gefascineerd door de schoonheid van de 14-jarige
Poolse jongen Tadzio, een betovering die tot een

allesverterende obsessie verwordt. Zozeer dat Von
Aschenbach de choleraepidemie in Venetië ne-
geert. Die kost hem uiteindelijk het leven.
In werkelijkheid moet de jongen tien zijn ge-

weest en zorgde Manns erotisch voyeurisme voor
een crisis in zijn huwelijk.
Ivo van Hove: ,,Voor onze toneelversie heeft

Ramsey Nasr een parallelverhaal bedacht. Bij ons
staat óók Thomas Mann op het toneel. Hij creëert
Von Aschenbach, die beleeft wat hij nooit zou dur-
ven beleven.
,,Ik wil de toeschouwer verleiden een wereld te be-

Ik zweette
peentjes, want
toen kwam de
onvermijdelijke
vraag: wat vind
je ervan?

Wij kiezen 
echt voor een
andere versie,
die teruggaat
naar de
oorspronke-
lijke novelle


