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Bewerker Koen Tachelet blijft te
trouw aan Couperus’ bloemrijke
boekentaal.

H
et is het diapositief van
De dingen die voorbij-
gaan, de Couperusbe-
werking die regisseur
Ivo van Hove en zijn

 Toneelgroep Amsterdam vorig jaar
maakten op de Ruhrtriënnale. Op de-
zelfde locatie, de magistrale machine-
hal Zweckel in Gladbeck, met groten-
deels dezelfde cast, en eveneens vol fa-
milieleed dat van generatie op gene-
ratie wordt doorgegeven. Maar tegen-
over de zwart- en grijstinten van De
dingen die voorbijgaan staan in Kleine
zielenpastelkleuren en bloemmotie-
ven. Waar toen leegte en kou het scè-
nebeeld domineerden, valt nu goud-
kleurig strijklicht op bloeiende plan-
ten. In plaats van uitzichtloosheid is
in Kleine zielen ruimte voor hoop.
Maar waar Van Hove in De dingen

die voorbijgaanhet publiek met stijl-
vaste melancholie onverbiddelijk
meevoer in een beklemmend univer-
sum, krijgt Kleine zielenonvoldoende
richting. Verhaallijnen dwarrelen
loos in de ruimte en blijven cirkelen
rond een holle kern. Ondanks een
aantal fraaie scènes levert dat geen
overtuigende voorstelling op.
Van Hove en bewerker Koen Tache-

let baseerden zich op boek twee en
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DE VOLTOOIING VAN DE COUPERUSTRILOGIE

Met Kleine zielen voltooit
Ivo van Hove zijn Coupe-
rustrilogie op de Ruhr-
triënnale. Eerder maakte
hij daar De Stille Kracht
(2015), en De dingen die
voorbijgaan (2016). Die

laatste voorstelling werd
geselecteerd voor het Ne-
derlands Theater festival. 
Over De Stille Kracht
schreef de Volkskrant eer-
der: ‘Het probleem met
deze De Stille Kracht is

vooral de botsing tussen
teksttoneel (waarin een
verhaal moet worden ver-
teld) en performance-
theater (waarin spectacu-
laire beelden domineren).’
De voorstelling kreeg drie

sterren. De dingen die
voorbijgaan kreeg de vol-
gende recensie: ‘Een
groots noodlotsdrama,
dat in een stijlvaste voor-
stelling geheel recht doet
aan Couperus.’ 

Kleine zielen is vrolijker, kleurrijker en warmer dan het vorige deel
van de Couperustrilogie, maar een richtinggevend plot ontbreekt. 

vier van Couperus’ De boeken der
kleine zielen. Helaas vormt de eerbied
voor Couperus’ soms al te bloemrijke
taal een probleem voor de voorstel-
ling. Tachelet kon geen afstand doen
van poëtische frasen als ‘de vlok-
kende dagen’ en laat de personages
geregeld in beschouwelijke monolo-
gen op zichzelf en het leven reflecte-
ren, wat de voorstelling onnodig
 vertraagt. Scènes met levendige dia-
logen  worden geregeld onderbroken
door monologues intérieurs  – een
 literair stijlmiddel dat op toneel vaak
iets potsierlijks krijgt. Door de over-
daad aan verteltekst en expliciete
 reflectie worden bovendien de inten-
ties van de personages te veel inge-
kleurd. Zo wordt plots gezegd: ‘Ik ver-
lang naar mijn eigen weg! En ik ver-
lang ernaar die alleen te gaan!’ De
 acteurs doen, meestal tevergeefs, hun
uiterste best de archaïsche teksten te
bezielen.    
Gaandeweg dringt de crux van het

probleem door: er gebeurt niets. Er is
geen stuwend drama, geen voorval
dat de handeling verder helpt en
geen overkoepelend narratief. Er zijn
enkel die dolende zielen met ieder
hun eigen pijn, die om elkaar heen
draaien, terugdeinzen en weer toena-
deren. Van Hove heeft daarom gepro-
beerd er een fragmentarische moza-
ïekvertelling van te maken, waarin
het perspectief steeds bij een ander
personage ligt. Elke acteur krijgt zijn
eigen ‘momentje’, en hoewel dat best
onderhoudend is, ontbreekt nog
steeds een kern. Richting het einde
domineren sentimentele liefdeslijn-
tjes  en dreigt de voorstelling onder
meer door de opdringerige ‘minimal
music’ van Harry de Wit kitsch te wor-
den. 
Wat rest, zijn de sterke acteurs van

Toneelgroep Amsterdam, die interes-
sante personages creëren en inciden-
teel mooie scènes tot stand brengen.
Chris Nietvelt is een stugge, gehar-

naste Constance, de ontaarde doch-
ter uit het Haagse notabelengeslacht
die ontroerend ontdooit door een
 opbloeiende verliefdheid. Steven van
Watermeulen speelt de nieuwe harts-
tocht van de uitgebluste Henri vol in-
nemend ongeloof, met vochtige, ver-
baasde ogen achter zijn dikke brillen-
glazen. Hélène Devos zet een ijzing-
wekkende Marietje neer, het nichtje
dat geplaagd wordt door de geest van
haar vader en visioenen van de dood.
Maria Kraakman is een verrukkelijk
bronstige Mathilde, die in een lange,
dansante solo een middagje schaat-
sen al heupwiegend omtovert tot een
wellustige paringsdans. En Frieda
 Pittoors reflecteert in zwierige lite-
raire volzinnen op de handelingen,
en figureert zo tegelijk als een soort
verteller in de vorm van een eenper-
soons Grieks koor. Maar al hun kwali-
teiten ten spijt wordt Kleine zielenner-
gens meer dan de som der delen. 
Herien Wensink

Tentoonstelling

Braziliaanse filmmaker Guimarães
en zijn Thaise collega Weerasetha-
kul leveren prachtig en zachtmoe-

dig werk in Locus. Eye, Amsterdam;
t/m 3/12. 
JJJJJ

Musical

De horrorkomedie Sweeney Todd
van musicalcomponist Stephen

Sondheim wordt schitterend ver-
tolkt door Stichting Zonnehuis Mu-

ziektheater; Landelijk; t/m 11/11. 
JJJJJ

Beeldende kunst

In A Pen of All Work schetst Ray-
mond Pettibon in zevenhonderd

werken een diepzwarte analyse van
de Amerikaanse geschiedenis. Bon-

nefantenmuseum, t/m 29/10.
JJJJJ

V recensies
Kijk voor alle recente
recensies (ook van de
hiernaast aanbevolen
exposities en
voorstellingen) op
volkskrant.nl/recensies
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