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De illusie van samenzijn 
‘Kleine zielen’ van Ivo van Hove terecht succes op Ruhrtriënnale

PIETER T’JONCK

De Ruhrtriënnale beloonde Kleine zielen,
het slot van Ivo van Hoves trilogie rond
Louis Couperus, met een ovatie. Terecht.
Formidabel ensemblewerk, een briljante
scenografie van Jan Versweyveld en dito
muziekscore van Harry Dewit zorgen voor
een pakkende hedendaagse lezing van 
een meer dan honderd jaar oud boek.

In  De Boeken der kleine zielen vertelt Louis
Couperus het verhaal van de vooraanstaande
Haagse familie Van Lowe. Dat vangt aan met een
onverwerkt schandaal: dochter Constance (Chris
Nietvelt) scheidde om met haar minnaar, Henri
Van der Welcke (Steven Van Watermeulen) te
huwen. Dat ongelukkige huwelijk overleeft enkel
door de bemiddeling van hun zoon Addy (Robert
de Hoog).

Vele verwikkelingen, sterfgevallen, een moord
en de zelfmoord van broer Gerrit (Aus Greid -
anus jr.) later, spoelen de resten van de familie aan
in Driebergen, Van der Welckes landgoed. De
kaarten liggen nu anders: ooit uitgespuwd ver-
leent Constance onderdak aan haar moeder
(Frieda Pittoors), die ondertussen weduwe is, en
aan Gerrits kinderen Marietje (Hélène Devos) en
Gerdie (Noorje Herlaar).

Maar echt zorgen voor hen doet ze niet, zozeer
wordt ze opgeslorpt door de sombere gedachte
dat ze niets bakte van haar leven. Het is Addy,
ondertussen een succesvol geneesheer, die als
vanouds de zorgen van de huisgenoten torst. Hij
pendelt nog steeds tussen zijn ouders, maar koes-
tert ook de hysterisch-depressieve Marietje en de
uitgelaten Gerdie.

Tot ongenoegen van zijn echtgenote Mathilde
(Maria Kraakman). Deze ongecompliceerde
vrouw van bescheiden komaf is in alles het tegen-
deel van de andere huisgenoten. Ze houdt van
simpele pleziertjes, van vrijen en schaatsen. Ze
verbeuzelt haar tijd niet aan gesomber over wat
ze niet heeft of niet is. Maar jaloers is ze wel, op

Addy’s aandacht voor de anderen.
De komst van Braus (Hans Kesting), een oude

makker van Henri, brengt beweging in deze vast-
gelopen situatie. De grootmoeder geeft vanaf een
afstand scherpe commentaren op deze vastgelo-
pen situatie.

Van Hove drukt dit complexe verhaal samen
tot ruim twee uur theater van een verbluffend
 psychologisch raffinement. Constance opent het
stuk met een lange klaagzang. De innerlijke mono-
loog vormt de basisfiguur van het hele stuk. Ook
als ze later valt voor Braus spreken ze nauwelijks
met elkaar. Ze praten vooral in zichzelf. Het is
symptomatisch: deze mensen wonen samen,
maar vormen geen thuis, geen familie. Addy, die
als een seismograaf de kwalen van zijn omgeving
registreert, zegt het letterlijk: “Samenzijn is een
illusie.”

Seks en eenzaamheid
De enige die daar buitenstaat, is Mathilde. Ze heeft
schoon genoeg van het web van leugens en her-
senspinsels waar de anderen in blijven hangen.
Ze gaat schaatsen en later ook dansen met andere
mannen. Maria Kraakman beeldt haar levensdrift,
haar pure lust, uit in een haast historische schaats-
scène. Zoals zij met haar heupen zwiert en zwaait
en het publiek opeet met haar blik, is pure seks.
De live pianobegeleiding van Harry Dewit maakt
haar dans nog opzwepender. Precies dezelfde lust
zie je als Noortje Herlaar Steven Van Watermeulen
rond haar vinger windt.

Maar in die haarscherpe scènes schemert toch
fundamentele eenzaamheid door. Van Hove legt
er, in het spoor van Couperus, precies de vinger
op. We zien geen stoffig oud verhaal, maar de
wereld van nu. De scenografie van Jan
Versweyveld ondersteunt dat met een sterk beeld.
Een enorm Perzisch tapijt bedekt de hele speel-
vloer. Aan de zijkanten staan twee stellingen waar
trappen heen leiden. Hier trekken de personages
zich terug om in hun eigen miserie rond te tollen.
Talloze planten suggereren een grote serre. Voor
de kasplantjes die deze mensen zijn. 
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Griet Op de Beeck getuigt over misbruik
Griet Op de Beeck heeft
voor het eerst getuigd 
over het seksuele misbruik
dat ze als kind ervoer. 
De schrijfster deed dat 
in de Nederlandse talkshow
De wereld draait door.

Haar nieuwe roman Het beste
wat we hebben is het eerste deel
van een trilogie. In De wereld
draait door lichtte Griet Op de
Beeck haar persoonlijke betrok-
kenheid bij het centrale thema
van de boeken toe: incest. Ze
kwam in 2012 tot de conclusie
dat ze als kind misbruikt werd
door haar vader.

“Het was tijd” om ermee naar
buiten te komen, aldus Op de
Beeck. Ze kwam tot het besef dat
ze het geheim anders de rest van

haar leven met zich zou moeten
meezeulen. De reden waarom
ze er aanvankelijk over wilde
zwijgen, is “schaamte die, hoe
pervers het ook moge zijn, altijd
bij het slachtoffer ligt”, zegt 
Op de Beeck. De schrijfster zegt
dat ze erover wil spreken omdat
ze het wandelende bewijs is dat
je ondanks het misbruik toch
nog een kwaliteitsvol leven kan
hebben.

Zes, zeven jaar geleden had

ze “gitzwarte, donkere” gevoe-
lens, die “net nog draaglijk
waren”, maar ze wist niet waar
die gevoelens vandaan kwa-
men. Haar inmiddels overleden
zus heeft die beschuldigingen
aan het adres van haar vader als
eerste geuit. Het is pas nadat ook
haar vader overleden was en
alle puzzelstukjes bij elkaar
gelegd werden dat er voor Op de
Beeck geen andere conclusie
meer mogelijk was.

De schrijfster worstelde jaren
met haar zelfbeeld. Waar die
negatieve gevoelens vandaan
kwamen, wist ze eerst niet. “Bij
vroeg kinderlijk misbruik, bij mij
van mijn vijfde tot mijn negende,
zijn je hersenen  niet genoeg ont-
wikkeld om talig op te slaan wat
er precies gebeurt.” (DM)
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De schrijfster
wil tonen 
dat ook wie
misbruikt is 
een goed leven
kan leiden

► V.l.n.r.: Chris Nietvelt, Hans Kesting, Noortje Herlaar en Steven Van Watermeulen in Kleine zielen. © JAN VERSWEYVELD  

Auteurs stappen
massaal op bij
Querido Kind

Kinderboekenauteurs zeggen 
de uitgeverij Querido Kind in
groten getale vaarwel. Liefst
dertig schrijvers, onder wie
Toon Tellegen en Bart
Moeyaert, stappen op en 
volgen zo de volledige redactie
van de uitgeverij, die gisteren
haar ontslag gaf na een fors
conflict met de directie. Dat
meldt de Nederlandse krant
NRC Handelsblad. Plannen van
de directie van moederconcern
WPG Media botsen volgens 
de opgestapte redacteurs met
het karakter van de uitgeverij.
Querido Kind staat bekend 
als de meest gerenommeerde
kinderboekenuitgeverij in 
het Nederlands taalgebied. (DM)


