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We zijn wat sneller beledigd door     
Mike Peek
AMSTERDAM

Net als vorig jaar is het Amsterdams
Kleinkunst Festival geopend met een
debat over de grenzen van satire. 
We zijn wat sneller beledigd, maar
waarom? 

Als iemand roept dat je als cabaretier
tegenwoordig niks meer mag zeggen,
wie of wat gaat er dan achter die be-
wering schuil? Er staat in de arties-
tenfoyer immers geen vuurpeloton
op de foute grappenmaker te wach-
ten. Niemand gaat de bak in voor een
smakeloze witz. Je mag toch juist ál-
les zeggen?
Vorig jaar opende het Amsterdams

Kleinkunst Festival voor het eerst met
een debat over de grenzen van satire.
Centrale vraag: mag (klein)kunst
kwetsen? 

Oorlogsmisdadiger
Onder leiding van Raoul Heertje kwa-
men toen vooral de cabaretiers zelf
aan het woord. Die waren het behoor-
lijk met elkaar eens: je mag zeggen
wat je wilt en je haalt een grap alleen
uit je voorstelling als hij niet werkt.
Dat standpunt kwam deels voort uit
een gevoel van morele superioriteit.
Ik ben oké, dus ga er nou maar vanuit
dat ik die misschien kwetsende grap
goed bedoel. 
Hoe interessant ook, dat bleef een
beetje een welles-nietesdiscussie. Dit

jaar koos het AKF voor hetzelfde the-
ma, maar een andere benadering. 
Heertje ging in gesprek met onder
anderen jurist (en voormalig cabare-
tier) Ewout Jansen, die voorbeelden
had meegenomen van de zeldzame
rechtszaken die in Nederland over
humor zijn gevoerd. Een LuckyTV-
column in de Vara-gids beeldde Ron
Boszhard af als oorlogsmisdadiger
Ratko Mladic en legde hem bewonde-
rende woorden in de mond. De rech-
ter vond dat Boszhards integriteit was
aangetast. Mensen zouden gemakke-
lijk kunnen denken dat de presenta-
tor echt fan is van Mladic. Hij dwong
de Vara tot een rectificatie. 
Minder gelieerd aan humor, maar
niettemin interessant, was een poster

Arno Gelder
AMSTERDAM

I
vo van Hove was 13 jaar toen hij Death in 
Venicezag, de film van Luchino Visconti uit
1971. Hij was een puber uit het Vlaamse
dorpje Kwaadmechelen, een hechte ge-
meenschap van keuterboeren en mijnwer-
kers. “Ik ging er speciaal voor naar de grote
stad Antwerpen. De film maakte diepe in-
druk op me.” 
Nu, bijna een halve eeuw later, tekent Ivo

van Hove (60), 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 (1875-1955).
Alleen het boek van Mann –dus niet de film en
de opera uit 1973 van de Engelse componist Ben-
jamin Britten – vormt de basis van de productie,
die door Van Hove wordt gekarakteriseerd als
‘muziektheater’.
Zelfs de muziek van Gustav Mahler, die de film
van Visconti zo’n droeve schoonheid verleent,
klinkt straks niet in Koninklijk Theater Carré,
waar Dood in Venetië donderdag in première
gaat.
“De film en opera zijn beide meesterwerken,”
zegt Van Hove, “maar wij kiezen echt voor een
andere versie, die teruggaat naar de oorspron-

Dood in Venetië Productie van ITA en Concertgebouworkest

Vergeet de film, vergeet de opera. Ivo van Hove gaat 
in Dood in Venetië, vanaf 4 april in Carré, terug naar 
de novelle van Thomas Mann. De regisseur wil de
toeschouwer ertoe verleiden een wereld te betreden
die hij nooit dacht tegen te komen.

‘Je voelt: dit is
niet goed, dit
mag niet’

kelijke novelle. Wij creëren met Dood in Venetië
onze eigen theatrale wereld.”
Laat dat maar gerust over aan de Vlaming die
van ITA een grensoverschrijdend goed gezel-
schap heeft gemaakt en behoort tot de mondiale
top van (toneel)regisseurs.
Deze zomer regisseert hij Mozarts opera Don

Giovanni voor de Opéra Garnier in Parijs – ver-
volgens staat Kurt Weills opera Rise and Fall of
the City of Mahagonny op het prestigieuze Festi-
val d’Aix-en-Provence op het programma. In
New York neemt hij de klassieker West Side 
Story op Broadway onder handen en in septem-
ber beginnen de repetities van de Nederlandse
versie van Lazarus, de musical van David 
Bowie, die in het najaar is te zien.

Groot laboratorium
“ITA is al vijftien jaar 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 perfecte symbiose van theater en mu-
ziek.”
Van het Koninklijk Concertgebouworkest, dat
met ruim veertig musici is vertegenwoordigd,
klinken werken van Anton Webern en Arnold
Schönberg, vernieuwers die begin 20ste eeuw
braken met de heersende mores in de klassieke
muziek. Er is echter ook muziek te horen van
 Richard Strauss en Claudio Monteverdi, die

→ André Dongelmans in De luizenmoeder. 

15‘Een stuk is bij de eerste uitvoering vaak, zo niet altijd, 
nog helemaal niet zo goed als het kan zijn’    
Joep Franssens, componist, pleit voor het vaker spelen van muziekwerken → 16

TELEVISIE

Team van De
luizenmoeder
komt met satire
Een team met acteurs uit De 
luizenmoeder gaat in het najaar
een nieuw satirisch programma
maken. Dat heeft Henry van
Loon gisteren bekendgemaakt
in het 3FM-programma van
Frank van der Lende. Het satiri-
sche programma heeft als titel
De promenadeen zal worden
uitgezonden op zondagavond.
Behalve Van Loon werken ook
Luizenmoeder-bedenkers Ilse
Warringa en Diederik Ebbinge
en acteur Ton Kas aan de
nieuwe show mee. Meer wilde
Van Loon niet zeggen over het
nieuwe programma.

MEDIA

Nederlandse
topman RTL
Group weg
De Nederlandse topman Bert
Habets (48) van RTL Group, het
moederbedrijf van RTL Neder-
land, stapt ‘om persoonlijke 
redenen’ op. Het mediaconcern
stelt president-commissaris
Thomas Rabe aan als zijn ver-
vanger. Habets werkte al sinds
1999 bij RTL. RTL is een interna-
tionaal actief bedrijf met be-
langen in zestig televisiezen-
ders, acht streamingplatformen
en dertig radiostations. De
nieuwe hoogste baas Rabe is 
tevens topman van mediacon-
glomeraat Bertelsmann. Hij zal
die functies combineren.

BOLOGNA

Querido samen
met Levine in
kinderboeken
Op de kinderboekenbeurs in Bo-
logna hebben de Amerikaanse
uitgever Arthur A. Levine en het
Nederlandse Querido bekend-
gemaakt dat zij in Amerika gaan
samenwerken onder de naam
Levine Querido. De nieuwe uit-
geverij heeft twee fondslijnen:
Arthur A. Levine en Em. Querido.
In het Levinefonds verschijnen
alle oorspronkelijk Engelstalige
titels, in de Queridofondslijn
worden naast kinderboeken van
Querido ook de beste vertaalde
kinderboeken uit de rest van de
wereld op de Amerikaanse
markt gebracht.

ROLLING STONES

‘Mick Jagger
ondergaat
hartoperatie’
Zanger Mick Jagger ondergaat
deze week een hartklepope-
ratie. De 75-jarige voorman van
The Rolling Stones zal naar ver-
wachting volledig herstellen van
deze ingreep en in de zomer
weer op het podium staan.
Eerder deze week werd bekend-
gemaakt dat de tournee van de
Stones tijdelijk moest worden
opgeschort vanwege een ‘medi-
sche behandeling’. Het ging om
zeventien optredens in Noord-
Amerika en Canada. De tournee
zou 20 april van start gaan in
Miami, Florida.

grappen, maar is dat ook terecht?

 danig contrasteert met het verontrustende, dik-
wijls atonale werk van eerder genoemde com-
ponisten. Met bewerkingen van de Amerikaan
Nico Muhly introduceert het ITA een van de ta-
lentrijkste jonge componisten van het moment.
Van Hove: “Ik doe in mijn werk een beroep op 
alle zintuigen van de toeschouwer.”

Thomas Mann vertelt in Dood in Venetië het
verhaal van Gustav von Aschenbach, een schrij-
ver met een schrijversblok. 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
memoires van zijn echtgenote Katja dat hij daar
in 1911 was.” 

In de Italiaanse stad raakt de schrijver gefasci-
neerd door de schoonheid van de 14-jarige Pool-
se jongen Tadzio, een betovering die tot een al-
lesverterende obsessie verwordt – zozeer dat
Von Aschenbach de cholera-epidemie in Vene-
tië negeert. Die kost hem uiteindelijk het leven.

In werkelijkheid moet de jongen 10 zijn ge-
weest en zorgde Manns erotische voyeurisme
voor een crisis in zijn huwelijk.

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 durven beleven.”

“Ik wil de toeschouwer verleiden een wereld te
betreden 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.
Het dubbelzinnige van Mann is dat hij dat ver-
pakt in ongelooflijk mooie taal en er kunst van
maakt.”

Bowies zwanenzang
De tweede, belangrijke nationale muziekpro-
ductie die hij dit seizoen aanpakt, is de musical
Lazarus, David Bowies zwanenzang.

Van Hove werd in 2014 gebeld: of hij met de
Britse zanger-muzikant van gedachten wilde
wisselen over diens 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 respec-
teerde Bowie, hij mij. Die houding bepaalde on-
ze 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.

“Bowie is 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 me-
dedelingen altijd kort. Drie weken later kwamen
we weer bijeen. Ik zag op tafel stapeltjes papier
liggen: de musical.

“Bowie las de tekst zelf voor. Hij, die bekend-
stond als enorm vooruitstrevend, had een cd-
deckje meegenomen dat echt niet meer van de-
ze 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…’”

Wereldhit
“Dat werd Lazarus, een wereldhit. Ik wist met-
een toen ik de ruwe demoversie hoorde: een
klassieker – 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 – die in ja-
nuari 2016 zou overlijden – nog niet ziek was
toen zij elkaar in 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 te-
rugkijken 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 intimi-
teit, je gaat op zo’n moment niet pulken. Daar
was David een veel te lieve man voor.”

Dood in Venetië, Internationaal Theater Amsterdam
en Koninklijk Concertgebouworkest, Carré, 4-13/4

→ Ivo van Hove: ‘Ik
doe in mijn werk een
beroep op alle
zintuigen van de
toeschouwer.’ 
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‘Ik streef in deze
voorstelling naar een
perfecte symbiose van
theater en muziek’

‘David Bowie was een
jeugdheld, maar ik 
moest niet de idolate fan
uithangen’

van het Groninger Museum uit de ja-
ren negentig waarop expliciete plas-
seks te zien is. Kerken, moskeeën en
scholen spanden een rechtszaak aan
met het verzoek de posters uit het
straatbeeld te verwijderen. De rechter
ging daar echter niet in mee. Moest
kunnen, die plasseks. Tere kinder-
zieltjes be damned. 

Moreel kompas
Jansen vroeg zich af of hij tegenwoor-
dig een andere uitspraak zou doen.
Rechtspraak is rechtspraak, maar er
zit toch altijd een vleugje subjectivi-
teit bij. Het is geen exacte weten-
schap, ongevoelig voor maatschap-
pelijke tendensen. En we zijn nu
eenmaal wat preutser geworden door

de jaren heen. We zijn wat sneller be-
ledigd. 

Waarom? Dat is een complexe vraag,
maar het internet is er vermoedelijk
debet aan. Op sociale media is het
heel gemakkelijk om elkaar de les te
lezen. We zijn continu met elkaar in
debat. Dat levert een sneeuwbaleffect
op: anderen spreken ons vaker aan op
ons morele kompas en daardoor zijn
we zowel gevoeliger als voorzichtiger
geworden. 

Acteur André Dongelmans was te
gast om te praten over de beroemde
scène uit De luizenmoeder waarin hij
als zwarte man door juf Ank wordt
aangezien voor een schoonmaker.
Rollen die clichés bevestigen of her-
halen zou hij niet zo snel spelen, ver-

telde Dongelmans, maar deze scène
laat volgens hem zien met welke situ-
aties zwarte mensen nog altijd gecon-
fronteerd worden. Dat blijft een lasti-
ge kwestie, want je kunt je afvragen
waarom die scène zo beroemd werd.

Omdat hij Nederland een spiegel
toont, of misschien toch omdat hij zo
‘lekker fout’ is?

Wimie Wilhelm, die veel cabaretiers
regisseert, gaf tegen het einde ant-
woord op de vraag waarmee dit stuk
begon. Dat je geen grappen over mos-
lims of zwarte mensen zou mogen
maken, wordt volgens haar vooral be-
weerd door wítte mensen. 

Of dat nou het definitieve slot op de-
ze discussie is, valt ernstig te betwijfe-
len, maar er zit wel een interessante
gedachte achter. De witte mens heeft
historisch gezien vaak voor anderen
willen bepalen wat goed voor ze is.
Zou het zo kunnen zijn dat hij anno
2019 wil dicteren wie zich wanneer
gekwetst moet voelen? 

Juf Ank ziet een
zwarte man en
denkt: schoonmaker 


