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waarbij je de liefde vergeefs ziet binnenbreken 
in het politieke veld. Vergeefs, want de oprech-
te liefde van Virgilia voor Coriolanus, die van 
Portia voor Brutus en die van Calpurnia voor 
Caesar kan de ondergang van deze mannen 
niet verhinderen, meer nog, deze politici gaan 
alléén ten onder, niet eens als liefdeskoppel. 
In Antonius & Cleopatra verschuift de focus naar 
het intieme, als voornaamste reden van be-
staan10, en is het plots de politiek die de rol van 
indringer vervult. Met succes, deze keer. ‘Poli-
tiek en privé gaan niet samen, politiek bedrij-
ven vergt een koel hoofd’, zegt Van Hove. Maar 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
aan politiek te doen (als Romeins staatsman, 
als koningin van Egypte) valt deze twee men-
sen willens nillens op het hoofd. Het grote ver-
plettert hier met andere woorden het kleine, 
de politiek vreet de liefde op. En dat, lijkt Van 
Hove te willen zeggen, is de echte tragedie. Hij 
typeerde de drie stukken zelf als vertrekkende 
vanuit het ‘lichaam’ (Coriolanus), het ‘hoofd’ 
(Julius Caesar) en het ‘hart’ (Antonius & Cleopa-
tra). Het idee voor Romeinse tragedies ontkiemde 
niet toevallig bij het derde deel: ‘Ik herlas twee 
jaar geleden Antonius en Cleopatra, ontdekte 
verwijzingen naar Julius Caesar en ontdekte 
daarbij Coriolanus, dat ik amper kende.’ 11

 Met oneindig veel menselijkheid wordt de 
tragedie van het hart op scène gezet. De keuze 

om het publiek bij het derde deel verplicht 
terug in de zaal te zetten zou je kunnen inter-
preteren als een gebaar van schroom – voor het 
eerst in de hele cyclus. De Jerry Springer-show is 
afgelopen, nu is het tijd voor echte emotie. Of 
je zou er, vanuit psychoanalytische hoek, een 
reflex van zelfbescherming in kunnen zien. 
De dynamiek tussen Liefde en Dood appelleert 
in niet geringe mate aan de onderbuik – nog 
dichter komen zou gevaarlijk zijn, de kans dat 
je op jezelf stoot is reëel. Over die dimensie in 
de kunst waar het rationele zich terugtrekt 
zegt Van Hove: ‘In een museum, schouwburg 
of bioscoop wil ik ondergedompeld worden in 
chaos. Ik wil verward worden, bang zijn, hoop 
hebben. (…) Kunst zorgt ervoor dat we onze 
diepste angsten, frustraties en verlangens 
kunnen beleven in musea, concertgebouwen, 
theaters en bioscopen. Wij gaan naar onze 
theaters om te beleven waarvoor we in ons 
dagelijkse leven angst hebben of waarnaar we 
intens verlangen.’12 Maar van op veilige af-
stand, of het verlangen vreet je op. 
 Betekent de dubbele zelfmoord van Anto-
nius en Cleopatra dan een overwinning van het 
publieke op het persoonlijke? Gaat liefde dan 
werkelijk ten onder aan plicht? Zo zie ik het 
niet. De liefde zegeviert net, in het eindeloze 
sterven van Chris Nietvelt en Hans Kesting, 
geen ‘larmoyant lamento’ maar een lofzang 

op de chaos waarover Van Hove het had. Hun 
dood is een geprononceerde keuze voor een 
liefdeshuwelijk, een bezegeling van hun liefde, 
een verzet tegen de almacht van het politieke 
in Coriolanus en Julius Caesar. En dat verzet geeft 
het koppel niet licht op – het moet ‘t-e-r-g-e-
n-d’ lang zijn tijd nemen. Met het gewicht dat 
Van Hove aan zijn Antonius & Cleopatra toekent, 
erkent hij – zélfs hij! – dat er een gebied bestaat 
waar de liefde ontsnapt aan grote determine-
rende mechanismen als politiek of ethiek. Het 
zijn de gaten tussen het spinrag, daar waar de 
ratio niet komt, maar je enkel kunt liefhebben, 
en offeren aan de goden. 
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