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2007, ‘Ivo van Hove schittert met Romeinse 
Ten Oorlog’).
Kleffe pathetiek of hartverscheurend hoogte-
punt – er scheelt iets met Antonius & Cleopatra, 
het deel maakt iets los. Opvallend is trouwens 
ook het ongemakkelijke zwijgen van de 
recensenten omtrent een toch niet onopval-
lende scenische ingreep: bij het begin van de 
laatste tragedie wordt het publiek vriendelijk 
verzocht een vaste plaats in te nemen in de 
theaterzaal – gedaan met flaneren op het 
podium, gedaan met de begerige proximiteit 
van moord en doodslag. Plots creëert Van Hove 
opnieuw afstand. Merkwaardig. 

De perceptie van het ongenaakbare 
theater
Misschien ligt een eerste verklaring voor het 
onbehagen rond ‘Anton en Cleo’ in een nogal 
radicale breuk met de perceptie van Van Hove 
en zijn werk als ‘ongenaakbaar’ – je zou het 
een ‘imagoprobleem’ kunnen noemen. Sinds 
mijn allereerste kennismaking met Van Hoves 
werk ervaar ik in zijn voorstellingen een ze-
kere afstandelijkheid – ik zou die verkeerdelijk 
als ‘onverschilligheid’ kunnen interpreteren 
– die me vervreemdt van de lijdende persona-
ges op scène. Toen ik in het laatste jaar van 
de middelbare school Van Hoves Caligula zag 

(door het toenmalige Zuidelijk Toneel), schreef 
ik in het verslag voor het vak Nederlands – en 
vergeef mij de premature stijl: ‘De schoonheid 
van dit theater zit net in de wreedheid ervan – 
hoe die figuur in opperste eenzaamheid over 
de scène dwaalt, meedogenloos achtervolgd 
door de camera die zijn pijn registreert maar er 
tegelijkertijd afstand van neemt. Alsof Ivo Van 
Hove vooral niet betrokken wil raken bij Cali-
gula’s pijn, en er dus ook zijn publiek ver van 
houdt. Dat zorgt ervoor dat je je niet met hem 
identificeert, en dus ook niet geraakt wordt.’ 
Het is een reactie die met de regelmaat van de 
klok ook op de publieksfora terugkeert:
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