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Ivo van Hove over de combinatie van zakelijk en artistiek leiding geven: ‘Ik heb het altijd zo gedaan’.  FOTO: PATRICK POST/HOLLANDSE HOOGTE 

Twee dagen na de verkiezingsuitslag be-
stempelde tijdschrift The New Yorker de 
voorstelling direct als ‘Het eerste grote 
theaterstuk uit het Trump-tijdperk’. Vol-
gens de recensent viel er vanuit de zaal 
meer te leren over het politieke drama in 
de VS dan van alle analyses en verslagen 
in The New York Times en op CNN bij 
elkaar.

Met zijn Shakespeare-productie Kings 
of War, een naar deze tijd gehaalde 
 samensmelting van drie stukken, bracht 
de Vlaming Ivo van Hove vierenhalf uur 
toneel naar New York, ‘hometown’ van 
de aanstaande Amerikaanse president. 
Vier voorstellingen in de Brooklyn Aca-
demy of Music, waar de zaal met twee-
duizend stoelen vol zat met Amerikaanse 
toeschouwers en een enkele Nederland-
se expat. 

Ademloos keken zij naar Nederlandse 
acteurs, die in het Nederlands vierhon-
derd jaar oude teksten uitspraken over 
Britse koningen die al zeven eeuwen 
dood zijn. Voor de Engelse vertaling was 
er, net als het libretto bij de opera, de 
‘boventiteling’ boven het toneel.

Een gesprek met Van Hove, die ko-
mende dinsdag de IJ-prijs krijgt voor zijn 
verdiensten voor Amsterdam, kan niet 
zonder stil te staan bij de machtswisse-
ling in de VS. Van Hove was allerminst 
verrast. ‘Ik ben de afgelopen periode veel 
in de Verenigde Staten geweest’, zegt hij 
vanuit Londen, waar hij al weer de David 
Bowie-musical Lazarus regisseert.

‘Ik ben dan een hardnekkige Fox-kij-
ker (de conservatieve nieuwszender, 
red.), net als dat ik veel naar CNN en 
CBS kijk. Het inhoudelijke verhaal had 
bij deze verkiezingen geen schijn van 
kans meer. Alle politieke opponenten 
van Donald Trump gingen erin mee. Het 
werd ieders ondergang. Ook bij serieuze 
media zoals CNN was elke objectiviteit 
verdwenen. Tot aan de zomer was het 
nog oké, maar vervolgens hebben ook 
die media zich laten meeslepen in hun 
toonzetting.’

‘Tot aan de dag van de verkiezing 
zei ik: het kan morgen gebeurd zijn. 
Niemand in mijn omgeving nam het 
serieus. Benjamin Barber, een bevriende 
politicoloog, zei zelfs dat Hillary Clin-
ton technisch gesproken niet eens kón 
verliezen. Maar het gebeurde dus wel, 
omdat mensen niet altijd toegaven dat ze 
op Trump zouden stemmen. Zo is dat in 
Amerika gegaan, en ik acht de kans heel 
groot dat volgend jaar hetzelfde in Frank-
rijk gaat gebeuren met Marine Le Pen.’

Ayn Rand
Van Hoves Shakespeare-exercitie kan 
moeiteloos begrepen worden als een 
weerslag van of kritiek op het huidige 
politieke klimaat. Bij The Fountainhead, 
een voorstelling uit 2014 waarmee To-
neelgroep Amsterdam nu ook de wereld 
afreist, zal de theaterbezoeker de link 
met de actualiteit eveneens niet ontgaan.

Het is een bewerking van het gelijk-
namige boek uit 1943 van Ayn Rand over 
architect Howard Roark, die op extreme 
wijze weigert concessies te doen aan het 
collectief. De schrijfster geldt als inspi-
ratiebron voor de oerconservatieve Tea 
Party-stroming binnen de Republikeinse 
partij. Op de dag van de lovende Kings of 
War-recensie in The New Yorker bericht-
te The Wall Street Journal dat Trump 
schatplichtig is aan het gedachtegoed 
van Rand.

Net als bij de koningsdrama’s van 
Shakespeare is het in deze voorstelling 
geen vrolijke bedoening. Maar wie zegt 
dat kunst een vrolijke bedoening moet 
zijn? Niet Ivo van Hove. ‘Neem Picasso 
met zijn Guernica (het schilderij dat hij in 
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1937 maakte na de verwoesting van deze 
Spaanse plaats door de fascisten, red.). 
Niets hoopvols staat erop. Toch komen er 
ieder jaar weer miljoenen mensen op af.’

Van Hove zegt zich als burger absoluut 
niet verwant te voelen met types zoals 
Howard Roark. ‘Ik wil me aan de regels 
houden en bijvoorbeeld gewoon belas
ting betalen. Ik vind het juist heel goed 
om op die manier een bijdrage te leveren 
aan een socialere samenleving.’ Maar 
als kunstenaar wil hij net als Roark ‘geen 
compromissen sluiten. Ik wil als regis
seur een idealist zijn en het beste, het 
meest urgente in de wereld maken.’

De compromisloze kunstenaar Van 
Hove is tevens directeur van een gezel
schap met meer dan twintig acteurs in 
vaste dienst, plus technici, medewerkers 
van de afdeling publiciteit en de finan
ciële administratie. Als leidinggevende 
heeft hij te maken met een toeziend 
bestuur, het jaarlijkse budget, medezeg
genschap, kaartverkoop, kunstenplan
nen van de subsidiegevers, bijdragen van 
de mecenassen en nog tal van andere 
aardse zaken. 

‘Ik heb het altijd zo gedaan’, zegt Van 
Hove over de combinatie van zakelijk en 
artistiek leiding geven. Hij verhaalt over 
zijn jaren als jonge twintiger in Vlaande
ren, waarin hij met een groep vrienden 
een café annex zaaltje exploiteerde en 
daar de eigen voorstellingen speelde. ‘Ik 
was een kleine ondernemer. Ook naar
mate de gezelschappen groter werden 
heb ik altijd de gehele verantwoordelijk
heid op me genomen.’

Directeurschap als middel
Het directeurschap ziet hij als een 
middel, niet als het doel. Dat doel is de 
beste theaterproducties in de wereld 
maken, zegt Van Hove zonder spoor 
van twijfel. Als directeur probeert hij dit 
mogelijk te maken. ‘Ik merk dat als de 
zakelijke  leiding ergens anders is belegd, 
de  neiging bestaat om dat deel van de 
organisatie belangrijker te maken. Voor 
mij dient het zakelijk beleid om zoveel 
mogelijk vrij te maken voor de voorstel
lingen en zoveel mogelijk mensen te 
trekken.’

Met een toenemend aantal interna
tionale voorstellingen — ook als gast
regisseur — behandelt hij de praktische 
zaken af en toe via email en Skype. Op de 
dag van het interview heeft hij een repe
titie en een voorstelling in Londen, maar 
bijvoorbeeld ook een twee uur durende 
begrotingsbespreking met de financieel 
verantwoordelijke in Amsterdam. ‘Via 
Skype ben ik bij elke vergadering van het 
managementteam aanwezig.’

Voor zijn leiderschapsstijl — hetzij 
op het podium, hetzij op kantoor, hetzij 
via Skypeverbinding — dient de Ameri
kaanse dirigent en componist Leonard 
Bernstein als inspiratiebron. Geen grote 
gebaren of drukke bewegingen om de 
orkestleden in beweging te krijgen. 
Bernstein slaagde er zelfs in om zonder 
armen te dirigeren, zijn mimiek was vol
doende.

Na een moeizame eerste paar jaar 
heeft Van Hove mensen om zich heen 
verzameld die zijn visie en perfectio
nisme delen, maar hem ook durven 
tegenspreken. Voorop daarbij zijn 
levenspartner Jan Versweyveld, die als 
scenograaf en fotograaf aan Toneelgroep 
Amsterdam is verbonden. Van Hove: ‘Je 
moet vertrouwen hebben in de mensen 
met wie je werkt. Met minimale aanwij
zingen bereik je vaak het beste resultaat. 
Maar soms moet je wel met de vuist op 
tafel slaan en zeggen: zo wil ik het echt 
niet. Dat veto kun je slechts spaarzaam 
gebruiken. En dan nog probeer ik altijd 
met argumenten iemand te overtuigen.’

Dreigt met al die erkenning geen zon
nekoninggedrag? Dat loopt wel los, zegt 
Van Hove. ‘Ik leg voor mezelf de lat al 
hoog genoeg. Ik heb het team, ik heb Jan. 
Wij leiden geen dommelend bestaan. 
Ook de acteurs houden me echt scherp. 
Als ik daar niet gevoelig voor zou zijn, 
zou ik een waardeloze theatermaker zijn. 
Ik maak zelf één of twee keer per jaar een 
voorstelling met Toneelgroep Amster
dam. Dan ben ik gewoon een arbeider 
die staat te werken.’

Zestien jaar voert hij Toneelgroep 
Amsterdam op die manier aan. Na een 
stroef begin, waarin een aantal acteurs 
het gezelschap verliet, is de reputatie 
meer dan gevestigd. Amsterdam is in die 
jaren zijn artistieke huis geworden, of in 
de woorden van Van Hove ‘mijn groot
schalig laboratorium’. De internationale 
doorbraak van het gezelschap noemt hij 
niets minder dan een levenstaak. Van 
afscheid nemen is geen sprake.

Over twee jaar wordt hij zestig. Het 
ouder worden ziet hij als voordeel bij 
het leidinggeven. ‘Soms moet je als een 
koning de rug recht houden, een andere 
keer moet je meebewegen. Dat kan al
leen als er sprake is van innerlijke zeker
heid en rust. Met het ouder worden gaat 
dat beter.’

Een president in de VS, ook de aan
staande, moet na maximaal acht jaar 
weer vertrekken. De uiterste houdbaar
heidsdatum van de gemiddelde chief 
executive officer verstrijkt doorgaans 
veel sneller. ‘Het gaat beter dan ooit’, 
zegt Van Hove over zijn eigen directeur
schap. ‘Laat ik een uitzondering zijn die 
de regel bevestigt.’

‘Als de zakelijke 
leiding elders is 
belegd, bestaat de 
neiging dat deel 
van de organisatie 
belangrijker te 
maken’

Oeuvre en levensloop

Ivo van Hove (Heist- 
op-den-Berg, België, 
1958) begon zijn carri-
ère als toneelregisseur 
in 1981 met produc-
ties van eigen hand. 

Hij was achtereenvol-
gens artistiek leider 
van AKT, Akt-Vertikaal 
en De Tijd. 

Van 1990 tot 2000 was 
hij directeur van Het 
Zuidelijk Toneel. 

Van 1998 tot en met 
2004 leidde Van Hove 
het Holland Festival. 

Sinds 1984 maakt hij 
deel uit van de artis-
tieke leiding van het 
departement Dramati-
sche Kunst van de Ho-
geschool Antwerpen. 

In 2001 werd Van 
Hove directeur van 
Toneelgroep Amster-
dam, dat een jaarlijkse 
exploitatie kent van 
€ 9,2 mln (jaarverslag 
2014). Daarnaast is 
hij actief als gastregis-
seur.

Van Hove werd voor 
zijn werk onderschei-
den met diverse prij-
zen, waaronder twee 
maal een Obie Award 
en twee Tony Awards. 
Dat zijn Amerikaanse 
toneelprijzen.

Dinsdag ontvangt 
hij van de gemeente 
Amsterdam en PwC 
de IJ-prijs, die jaar-
lijks wordt uitgereikt 
aan een persoon 
die een belangrijke 
bijdrage levert, of 
heeft geleverd, aan 
economische, maat-
schappelijke of cultu-
rele ontwikkeling en 
promotie van Amster-
dam.

WERELDZAKEN MICHÈLE DE WAARD

Waarom Angela Merkel de 
kar weer moet trekken

N
a de overwinning 
van Donald Trump 
strooiden talrij
ke Amerikaanse 
commentatoren as 
op het hoofd. Hoe 

hadden ze de uitslag niet zien 
aankomen? En, net zo pijnlijk, 
waarom hebben de kiezers het 
duidelijke stemadvies van de 
media voor Hillary Clinton naast 
zich neergelegd? 

Europa kent deze traditie van 
stemadviezen niet. Maar mis
schien moet daar verandering in 
komen, gezien de reeks cruciale 
verkiezingen en een referendum 
die Europa nu wachten. Want 
opnieuw staat de liberale wereld
orde op het spel, deze keer bin
nen de Europese Unie. 

Dit weekeinde beslist Angela 
Merkel of zij zich in september 
2017 voor de vierde keer op rij 
kandidaat stelt om bondskan
selier te worden. Daarom, in het 
belang van de welvaart en het 
welzijn in Europa, vier redenen 
waarom Merkel moet blijven. 

In de eerste plaats komt zij 
op voor Europese, dus westerse, 
waarden. Die heeft ze diep ver
innerlijkt. Vrijheid, democratie, 
respect voor het recht, voor men
selijke waardigheid ongeacht 
afkomst, huidskleur, religie, 
geslacht, seksuele geaardheid of 
politieke opvatting. Dat was ook 
haar boodschap aan de nieuwe 
president in de felicitatie die ze 
hem stuurde. Ze bood Trump van
zelfsprekend nauwe samenwer
king aan, op voorwaarde dat hij 
zich aan deze waarden houdt, die 
Amerika en Duitsland verbinden. 

Merkels zelfbewuste houding 
tekent de emancipatie van Duits
land zeventig jaar na de oorlog. 
Ooit las Washington de Duitsers 
de les, nu is het andersom.

Het was een krachtig state
ment van Merkel tegenover 
de leider van het vrije Westen. 
Daarmee zette ze de toon voor 
de toekomstige relatie tussen 
Berlijn en Washington. Met geen 
land buiten de Europese Unie is 
Duitsland zo sterk verbonden als 
met de Verenigde Staten. Dankzij 
Amerika kregen de Duitsers in 
1945 een tweede kans, maar wel 
ingebed in Europa. 

Voor de jonge Merkel, die 
opgroeide aan de andere kant 
van de Berlijnse Muur, was Ame
rika het land van ‘The American 
Dream’. Voor haar was de ‘onbe
grensde’ mogelijkheid om door 
eigen inspanningen succes te 
hebben een bron van inspiratie. 
Maar tot haar 35ste versperden 
de Muur, het prikkeldraad en 
bewapende grenswachten haar 
weg naar de vrijheid. Die Muur 

was nog niet gevallen, of ze reisde 
met haar partner naar Califor
nië. ‘Wie eenmaal in zijn leven 
zo positief verrast is, houdt veel 
voor mogelijk’, zei Merkel toen 
ze tien jaar later als kanselier het 
Amerikaanse Congres mocht 
toespreken.

Ten tweede: de redding van de 
euro is aan haar te danken. Mer
kel heeft als een leeuw gevochten 
om de Europese eenheidsmunt 
overeind te houden en de Grie
ken binnenboord. Haar leus was 
‘Mislukt de euro, dan mislukt 
Europa’. Ze heeft gelijk: de brexit 
laat zien hoe snel een bondge
nootschap uiteenvalt. De econo
mische groei mag in de meeste 
eurolanden aantrekken, maar 
haar werk is niet af. De eurocrisis 
is niet opgelost en met de nood
zakelijke Europese Bankenunie 
is slechts een begin gemaakt.

Nu komt het erop aan de Be
grotingsunie inhoud te geven 
en na jarenlange bezuinigingen 
grootscheeps te investeren. 
Daarbij kan Duitsland een voor
trekkersrol spelen. Merkel moet 
hiervoor wel het gevecht durven 
aangaan met haar minister van 
financiën Wolfgang Schäuble.

Merkel heeft, ten derde, een 
belangrijke karaktereigenschap: 
doorzettingsvermogen (‘Ausdau
er’). Onmisbaar voor een toppo
liticus. Ze is oplossingsgericht. 
Al in haar eerste termijn als kan
selier, van 2005 tot 2009, vroeg 
ze aandacht voor het naderende 
vluchtelingenprobleem. Haar 
beroemde uitspraak ‘Wir schaf
fen das’ was helemaal niet nieuw. 
In eerdere speeches zei ze dat al, 
doelend op de integratie. Haar 
humane gebaar om Syrische 
vluchtelingen zonder pardon op 
te nemen leverde een golf van 
kritiek op. Desondanks werkt ze 
onvermoeibaar door aan Europe
se oplossingen: indamming en 
integratie van vluchtelingen. Dat 
verdient respect.

Ten slotte heeft Merkel een 
diplomatieke behendigheid ont
wikkeld om narcistische leiders 
in de wereld te apaiseren — of het 
Erdogan is die haar op een prot
serige gouden troon liet zitten 
of Poetin die haar intimideerde 
met een zwarte labrador. Merkel 
laat zich niet van de wijs bren
gen. Afspraken over migratie en 
 Oekraïne zijn belangrijker. 

Zelfbewust, bescheiden en als 
goede vriend nam ze deze week 
afscheid van Obama in Berlijn. 
Haar bedachtzaamheid en Euro
pese visie zijn onmisbare kwali
teiten. Het Duitsland van Merkel 
is een stabiel bruggenhoofd ge
worden tussen Oost en West. Dat 
moet vooral zo blijven.

In Wereldzaken duidt historica, 
Amerika-kenner en oud-
Europa-correspondent Michèle 
de Waard de internationale 
politieke en economische 
ontwikkelingen.
Opmerkingen en reacties naar:  
michele.de.waard@fd.nl
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Kijk op prescan.nl/optijd of bel 074-255 9 255

Darmkanker eist jaarlijks
meeste doden
Darmkanker wordt elk jaar bij ruim 15.000 nieuwe gevallen

vastgesteld. Hiermee is het de meest voorkomende kankersoort.

Ook eist darmkanker jaarlijks de meeste doden. Hoe eerder

darmkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op genezing is.

Een preventief darmonderzoek kan afwijkingen aan darmwand

en slijmvlies opsporen. Zo krijg je direct inzicht in je gezondheid.

Bekijk de voorwaarden op prescan.nl/optijd

Total Body Scan
T/m woensdag 30 november ‘16

van €1.090,- €890,-

Uitgebreid
darmonderzoek
van €420,- €350,-

Nog 12 dagen
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