
 
 
 

JURYRAPPORT 

VSCD OEUVREPRIJS VOOR IVO VAN HOVE 
 
 

Met zeer veel genoegen reikt het bestuur van de VSCD, de Vereniging van Schouwburg- en 
Concertgebouwdirecties, de Oeuvreprijs uit aan Ivo van Hove. 
 
 

 



De VSCD Oeuvreprijs wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die een grote bijdrage 

aan de podiumkunsten in Nederland heeft geleverd. De prijswinnaar heeft gedurende zijn 

carrière of tijd dat de organisatie werkzaam is een ontwikkeling doorgemaakt die 

gezichtsbepalend is geworden voor de podiumkunsten. Ook na het beëindigen van de 

loopbaan of werkzaamheden moet de invloed ervan herkenbaar zijn. 

 
Wat zou er gebeurd zijn als theaterregisseur Ivo van Hove niet in het derde jaar van zijn 
studie rechten zijn boeken had weggelegd? Als hij, zoals zijn ouders graag hadden gezien, 
advocaat was geworden? Was de rechtszaal dan zijn theater geworden? We zullen het nooit 
weten, want Van Hove sloeg die boeken wel dicht en stelde vanaf dat moment, hij was toen 
begin twintig, zijn leven in het teken van het theater. Eén belangrijke overeenkomst tussen 
rechten en toneel is er wel: spelen met taal. Hoewel zijn theatercarrière begon met de 
performances Geruchten uit 1981 en het daaropvolgende Ziektekiemen – beiden geschreven 
door Van Hove zelf trouwens – waarin taal nog geen grote rol speelde, is Van Hove vooral 
bekend geworden met zijn nieuwe invulling van klassiekers. Of dat nu gaat om 
toneelstukken, of bewerkingen van boeken en films, taal is een belangrijk middel om zijn 
verhaal te vertellen.  
 
In het oeuvre van Ivo van Hove keren steeds dezelfde thema’s terug: seksualiteit, liefde, de 
dood, vergankelijkheid en macht. Hij heeft een zwak voor relaties die de buitenwereld maar 
moeilijk kan begrijpen, maar ook voor buitenbeentjes die hun eigen pad kiezen. Via zijn 
stukken laat hij het publiek zien dat ook die outsiders een verhaal hebben dat het waard is 
om verteld te worden. Dat het allemaal niet zo zwart-wit is als het lijkt. Hij noemt zijn 
voorstellingen ‘gemaskerde autobiografieën’ en maakt ze voor een zo breed mogelijk 
publiek. Van de Nederlandse Tachtiger Louis Couperus, ‘een heel politieke schrijver’ volgens 
Van Hove, wiens werken De stille kracht, De dingen die voorbij gaan en Kleine zielen hij als 
een trilogie presenteerde tot de omstreden Amerikaanse schrijfster Ayn Rand, van wie Van 
Hove Fountainhead op het toneel bracht. En van Kings of War, waarin drie oorlogsdrama’s 
van Shakespeare samenkomen tot het recente Een klein leven, naar de succesroman van 
Hanya Yanagihara. Alles wordt even minutieus voorbereid; Van Hove werkt efficiënt en 
consciëntieus. Hij studeert, leest en laaft zich aan andere kunstenaars en kunstvormen en 
duikt regelmatig in het werk van filosofen, sociologen en andere wetenschappers om zijn 
eigen verhaal kracht bij te zetten.  
 
Van Hove is dan wel Belg van geboorte, hij werkt al zo lang in Nederland dat we hem voor 
het gemak maar stiekem annexeren. Vanaf 1990, als hij bij het Zuidelijk Toneel terecht komt, 
is zijn werk veelvuldig in Nederland te zien. Hij maakt daar onder meer indruk met 
Rijkemanshuis van de Amerikaanse toneelschrijver Eugene O’Neill. Die voorstelling betekent 
ook de oversteek naar zijn geliefde New York, waar hij in 1996 More Stately Mansions laat 
zien bij de New York Theatre Workshop. Het begin van een innige samenwerking die nog 
altijd voortduurt met als voorlopig hoogtepunt het muzikale David Bowie-spektakel Lazarus. 
Niet alleen in Amerika is zijn werk graag gezien, ook in Engeland, Frankrijk en Duitsland 
maakt hij al een tijd furore. Zijn prijzenkast omvat een Tony Award, een Olivier Award, een 
Drama Desk Award en een Molière, om maar wat te noemen. 
 
 



De indrukwekkende lijst internationale successen maakt van Van Hove een drukbezet man, 
die de hele wereld over vliegt om bij de meest prestigieuze opera-, toneel- en musicalhuizen 
producties te maken die hij voor ogen heeft. Gelukkig is en blijft Amsterdam, of liever 
gezegd Internationaal Theater Amsterdam (ITA), zijn middelpunt. Sinds 2001 zwaait hij de 
scepter bij dat gezelschap en hij heeft laten zien dat zakelijkheid en kunst zich prima kunnen 
verenigen in één persoon. Van zijn hand waren onder meer Shakespeare’s Othello, 
Kruistochten van Alan Ayckbourn, Opening Night van John Cassavetes, Romeinse tragedies, 
ook van Shakespeare, Angels in America van Tony Kushner en Ingmar Bergmans Na de 
repetitie en Persona. Veel van deze en andere stukken zijn jarenlang in binnen- en 
buitenland gespeeld en hebben daarmee iets tijdloos gekregen, zonder dat de verhalen aan 
(zeggings)kracht hebben ingeboet.  
 
Ivo van Hove noemt ITA dikwijls zijn laboratorium, waar alles kan en mag. Waar de gekste 
dingen uitgeprobeerd kunnen worden, in de veilige en vertrouwde beslotenheid van het 
ensemble. Een groep acteurs en makers daar omheen – decor, kostuum, licht, geluid, video, 
muziek – die volledig op elkaar ingespeeld is en elkaar vaak tot grote hoogten weet te 
stuwen. Waarbij het experiment niet geschuwd wordt en waardoor het Nederlandse, maar 
ook het buitenlandse theater verrijkt is met de Van Hove-touch: echte verhalen en emoties, 
een lichamelijke benadering van de tekst en veelvuldig gebruik van video en muziek. Zo 
wordt precies helder wat volgens Van Hove de kern is van het stuk en wat het zegt in deze 
tijd. En welk verhaal, dat zowel universeel als hyperpersoonlijk kan zijn, er verteld móét 
worden. 
 
Er zijn eigenlijk twee constanten in het oeuvre van regisseur Ivo van Hove. Hij schrijft met 
zijn regies aan ‘het dagboek van zijn leven’ en zoekt al veertig jaar lang naar momenten 
waarop iets echt is op het toneel. Het moet waarachtig zijn wat we als publiek zien, zo 
oprecht mogelijk. Je moet als het ware vergeten dat het gespeeld is. Het tweede dat in die 
vier decennia onveranderd is, is natuurlijk Jan Versweyveld. Eigenlijk had zijn naam meteen 
aan het begin moeten vallen. Partner én baanbrekend scenograaf. Met zijn decor- en 
lichtontwerpen geeft Jan vorm aan Ivo’s ideeën en perfectioneert ze. Zijn rol in het 
omvangrijke oeuvre van Van Hove is niet te onderschatten.  
 
Dat oeuvre, met zijn constante kwaliteit en schoonheid, is al jarenlang van onschatbare 
waarde voor het niveau van het toneel in ons land. Na eerdere winnaars als 
musicalproducent Joop van den Ende, cabaretier Youp van ’t Hek, choreograaf Hans van 
Manen en jeugdtheatermaker Liesbeth Coltof is het hoog tijd dat de eer nu ten deel valt aan 
Ivo van Hove. Niet toevallig in het jaar dat ‘zijn huis’, de Stadsschouwburg Amsterdam, ook 
nog eens 125 jaar bestaat. De verenigde directeuren van de Nederlandse podia willen jou 
heel hartelijk bedanken, Ivo, voor al jouw verdiensten voor het Nederlandse theater. Van 
harte gefeliciteerd en we hopen dat je nog heel lang zulke prachtige producties blijft maken! 
 
Namens het VSCD-bestuur, 
 
 
Gea Zantinge 
Amsterdam, 25 augustus 2019 


