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D
rie kwartier te laat - ‘Sorry,
mijn trein uit Amsterdam
had vertraging’ - snelt Ivo
VanHove (57) de brasserie
van het kunstencentrum
deSingel inAntwerpenbin-

nen. Het is de vierde ontmoeting tussen de
theaterdirecteur en Vlaams minister van
Cultuur Sven Gatz (Open VLD). De eerste
keerwasopzijnkabinet, op vraag vanGatz.
‘Ikwildewetenhoehij de bezuinigingen in
Nederlandhadverteerd’, zegtGatz.Detwee-
dekwamernaafloopvandevoorstelling ‘De
stille kracht’ van Toneelgroep Amsterdam
hier in deSingel: ‘Kraakhelder theater, zon-
der liflafjes.’
Gatzwasookvandepartij toenVanHove

dit voorjaar ereburgerwerd vanHam. ‘Ere-
burgerwordenvanmijngeboortedorp,dat
was om sentimentele en emotionele rede-
nen overweldigend’, zegt VanHove. ‘Ik ben
al heel langweg uit Ham.Het is geen dorp
vankunstenaars.Dan isheterg fijndat ikde
eerstewas die onderscheiding kreeg.’

DeTonyAward, een samenwerking
metDavidBowie, commandeur inde
Kroonorde ennudeze prijs. Is 2016
uwbeste jaar?
Ivo VanHove: ‘Ik was in 2014 ook al goed,
hoor. (lacht)De Tony Awardwas toch spe-
ciaal. Dat is zoiets als deOscar voor toneel.
EnmetDavid Bowie kunnenwerken, dat is
horsconcours. Jekuntdaarnietoverpraten,
dat is onbegrijpelijk omuit te leggen.’

Waarpast dezeVlaamse cultuurprijs
inhet rijtje?
Van Hove: ‘Iedereen die zegt dat prijzen
hemniet interesseren, liegt. Ikbenuiteinde-
lijk tochalvan1994weguitBelgië;danishet
fijn om temerkendat je niet vergetenbent.
Het isookeenalgemeneprijs. Ikbeneenre-
gisseur -daar ligtmijnhart -maaralsdirec-
teur heb ikme ook altijd verantwoordelijk
gevoeldvoormeerdanmijnvoorstellingen.
Ik leid een compagnie, hou de balansen in
de gaten en ga in de vuurlinie staan als er
wordt gedebatteerd over de plaats van cul-
tuur indesamenleving. Ikbenblijdatdatnu
ook gehonoreerdwordt inmijn thuisland.’
Sven Gatz: ‘Kijk naar het rijtje waarin hij
thuishoort: Hugo Claus, Anne Teresa de
Keersmaeker,GerardMortier, FrieLeysen:al-
lemaal mensen die hoog boven het maai-
veld uitsteken.’

Het is dusniet zodat una eenkwart-
eeuw inhet buitenland eenbeetje neer-
kijkt ophet kleineVlaanderen?
VanHove: (wuift) ‘Nee! Ik heb nog uitste-
kendecontacten inVlaanderen. Ikwerkhier
ookerggraag. IkbenterechtgekomeninNe-
derland in de tijd dat een jonkie niet de ge-
legenheid kreeg omeengezelschap of huis
te leiden.Meestalkregenacteursaanhetein-
de van hun carrière toen de post van direc-
teur.’

Keert uooit terugnaarVlaanderen?
Er komen twee vacatures vrij,
bij NTGent endeVlaamseOpera.
VanHove: ‘Ze kennenme, en zewetenme
wel te vinden. Ik ben niet het type dat zelf
solliciteert.Maar ikbenontzettendgelukkig
in Amsterdam.Daarwil ik blijven. Jemoet
mijnmogelijkhedenginderooknietonder-
schatten.’

Bedoelt udat ubij ToneelgroepAm-
sterdamovermeermiddelenbeschikt,
endat udaarnaast uweigenprojecten
kan realiseren?
Van Hove: ‘Vooral dat laatste. Dat verrijkt

meenorm.AldieuitstapjeshebbenToneel-
groep Amsterdam ook al veel opgeleverd.
Datwijnuelk jaar inNewYorkspelen, ismo-
gelijk omdat ik daarmijn eigen projecten
maak.’
Gatz: ‘Datdebudgetten inNederlandzoveel
hoger liggen, klopt niet. Als je de podium-
endebeeldendekunstensamenlegt, komje
aan 200miljoen euro inNederland en aan
150miljoen bij ons. Dat is niet slecht voor
een regiomet tweeëneenhalf keerminder
mensen.WijhebbeninVlaanderenaltijdde
neiging om te denkendat het gras groener
is aan de overkant. Maar in het buitenland
zijn ze jaloers op ons. De directeur van het
ImPuls Tanz Festival inWenen verteldeme
dat er drie steden in dewereld zijnwaar de
dans ertoe doet: NewYork , Brussel en Ber-
lijn.Hijwerkthet liefstmetdansersuitBrus-
sel, omdatdiedebeste socialebescherming
krijgen. Wij zijn een land dat zijn kunste-
naars goedbehandelt.’

Ziet udat ook zo?Verzorgt Vlaanderen
zijn kunstenaars goed?
Van Hove: ‘Ik krijg voortdurend de vraag:
‘Hoe komt het toch dat zo’n klein lapje
grond zo’n grote artistieke rijkdom voort-
brengt?’Mijn standaardantwoord: ‘Omdat
wealtijdonderdruktzijn,hebbenweonszelf
lerenteverweren.’Er iseenenormeweerbar-
stigheid. EenVlaming laat zichniet zomaar
opzijschuiven.Mijngeneratiewasnet zo. In
de jaren 70was het bar in theater en opera.
Wijdedenonseigending.Wel,dieVlaamse
golf - de generatie die doorbrak in de jaren
80 -werktnogaltijdophethoogsteniveau.’

Intussen is hetmes inhet cultuur-
budget gegaan, zowel inVlaanderen
als inNederland.HoeheeftNederland
debezuinigingen verteerd?
VanHove: ‘Min20procent,datwaskeihard.
Het was crisis, akkoord, maar globaal be-
spaarde deNederlandse regering veelmin-
der: 7 procent.Maar de politiekmoest afre-
kenenmet de kunst. Hetmasker is gevallen
toenpremierMarkRutte inprimetimeoptv
zeidathetmaar eensgedaanmoet zijnmet
aldiekunstenaarsdiemethunrugnaarhet
publiek staan en de hand open naar Den
Haag. Datwas de dolksteek.’
Gatz: ‘Dat zijn woorden die ik onmogelijk
kan onderschrijven.Wij hebben ongeveer

5procentbezuinigdopcultuur,dat is even-
veel als op alle andere departementen, uit-
gezonderd zorg en onderwijs.’
VanHove: ‘Ikhebspeciaalvoordit interview
navraaggedaanbijVlaamsekunstvrienden.
Inderdaad: de besparingenwaren niet ide-
ologisch gekleurd. Maar ik hoor wel dat u
uwbeloftesnietwaarmaakt.Debesparingen
zouden tijdelijk zijn.’
Gatz: ‘Mijn belofte sloeg opmijn begrotin-
genendiegaanweldegelijk instijgendelijn.
Ik heb geleerd dat je alsminister heel voor-
zichtigmoet zijnmetbeloftesomdat ieder-
een daar een eigen invulling aan geeft. Ik
vind dat ikmijn beloftes houd. De legisla-
tuur is nogniet gedaan.’

Doorde zware besparingen inde
Nederlandse cultuur vijf jaar geleden
bent uop zoekmoetengaannaar alter-
natieve financieringbij sponsors en
mecenassen.Wasdatmoeilijk?
VanHove: ‘Westondenmetderugtegende
muur.Wewaren 12,5procent vanonze sub-
sidieskwijt. Ikheb tegendemensenvanTo-
neelgroepAmsterdamgezegd: ‘Wegaanal-
lesdoenombovenwater teblijven.’Weheb-
ben de kosten wat verlaagd door een
productieminder en een hernemingmeer
te spelen. Ikhebeen teamverzameldomde
eigen inkomsten teverhogenendat iswon-
derwelgelukt.Opzeerkorte termijnhadden
wehetverlorensubsidiegeld terugverdiend.
Geld datweuit demarkt hebben gehaald.’
‘Ik heb twee grote sponsors binnenge-

haald, Rabobank enAccenture. Het aantal
mecenassen is gestegen tot 80. En we lan-
ceerden een nieuw initiatief: particuliere
producenten. Dat zijnmecenassen die een
specifieke productie ondersteunen.’

Vindt udat dat inBelgië teweinig
gebeurt?
VanHove: ‘Mja. Ik spreekdaarvaakmetGuy
Cassiers (artistiek leider Het Toneelhuis in
Antwerpen, red.) over, omdat we veel sa-
menwerkenmetHetToneelhuis. Ikzeghem
altijd: ‘Wees toch niet zo bang, begin er ge-
woon aan.’ Jemoet natuurlijk eerst investe-
ren. Ikhebvoorhetzoekenvanmecenassen
eenEngelsevrouwaangeworven. Ikwistdat
ze geschikt was voor die job. Dat heeft me
iets gekost,maar nognet ietsmeer opgele-
verd. Jemoet dat risico durven te nemen.’

Dedirecteur ende regisseur
botsennooit?
VanHove: ‘Nee, het directeurschap is nooit
een doel op zich geweest. Het is een instru-
ment omzo veelmogelijk geld te verzame-
lenvoorhetartistiekeproject.Het isheelerg
als organisaties voor zichzelf beginnen te
bestaan. Ikziedatveel inhetbuitenland.Dat
was ook zo toen ik bij ToneelgroepAmster-
dam begon. Verschillende ateliers zeiden:
‘We zijn hier en jijmoet voor onswerk be-
denken.’ Ik zei: ‘Nee, het is net andersom. Ik
ben hier en jullie gaan doenwat wij graag
willen omhet artistieke projectmogelijk te
maken.’ Datwas een revolutie.’

Bent uniet jaloers op al die
kunstenaars?
Gatz: Nee, politiek is mijn kunst. Kunste-
naarshebbenhunartistiekevrijheid, ikmijn
politiekevrijheid.Sommigemensenzeggen:
oei, je moet je om de vijf jaar presenteren
aan de kiezer, is dat niet moeilijk? Nee, ik
vind dat niet. Je werkt gewoon hard in die
vijf jaaren jemoetmaarziendathetgoed is.
Als de kiezer dat niet vindt, weet ik sinds
mijn periode bij de Belgische brouwers dat
ik ookbuiten de politiekmijnweg kan vin-
den.’

Toch lijkt uwat vrijer,meneer VanHove.
VanHove: ‘Omdatwemet verbeelding aan
deslaggaan. Ikmisdieverbeeldingsoms in
de politiek. Uwwereld is geënt op de reali-
teit. Daaromhebbenwehet soms zomoei-
lijkmet elkaar.’
Gatz: ‘Ja maar, zonder verbeelding kan ik
mijn job ookniet uitoefenen. Almoetende
cijferswel kloppen.’
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‘Weestochnietzobang,zegikaltijd’

Regisseur Ivo Van Hove (links)metminister van Cultuur Sven Gatz: ‘In Vlaanderen werken? Ik ben ontzettend gelukkig in Amsterdam. Daar wil ik blijven.’

IvoVanHove verzameldedit jaardeprijzen.Gisterenkreegde theaterregisseurdehoogste
Vlaamse cultureleonderscheiding.Dik verdiend, vindtminister vanCultuur SvenGatz.
VanHove: ‘Ikbenblij datVlaanderenmeniet vergeten is.’

IVO VANHOVE
KRIJGT VLAAMSE PRIJS
VOOR ALGEMENE
CULTURELE VERDIENSTE

De Vlaamse theatermaker Ivo Van

Hove, directeur van Toneelgroep

Amsterdam, is de 13de laureaat

van de Vlaamse prijs voor Algemene

Culturele Verdienste. Die prijs be-

kroont een carrière of verdienste voor

het brede culturele veld gedurende

meerdere jaren.

‘Met zijn gezelschap peilt Van Hove

naar de cruciale dilemma’s van

deze tijd en naar de plaats van de

mens in een voortdurend veranderen-

de samenleving’, stelt het juryrapport.

‘Hij doet mensen nadenken zonder

te vervallen in moralisme. Van Hove

is een cultuuroptimist die de huidige

tijd, ondanks zijn breuken, conflicten

en crisissen, beschouwt als een tus-

sentijd, ideaal voor kunstenaars om

vragen te stellen.’

Van Hove heeftmeer dan honderd

regies van theater, opera, musical

en film op zijn palmares staan. Hij leid-

de de theatergezelschappen De Tijd

en Het Zuidelijk Toneel. Sinds 2001

staat hij aan het hoofd van Toneel-

groep Amsterdam. Van 1997 tot 2004

was hij ook directeur van het Holland

Festival. Van Hove kreeg dit jaar ook

al de prestigieuze Tony Award voor

beste regie. Hij werkte samenmet

David Bowie aan een theaterstuk.

We hebben in Vlaanderen
de neiging te denken
dat het gras groener
is aan de overkant.
Maar in het buitenland
zijn ze jaloers op ons.

MINISTER VAN CULTUUR

SVEN GATZ

Een Vlaming laat zich
niet zomaar opzijschuiven.
Omdat we altijd onderdrukt
zijn, hebben we onszelf
leren te verweren.

REGISSEUR

IVO VAN HOVE
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