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Wat een spinnenweb van intermenselijke relaties!
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IVO VAN HOVE REDT LOUIS COUPERUS VAN DE VERGETELHEID

Nergens slechter dan thuis

I

n dit slotluik van zijn trilogie rond de
schrijver Couperus combineert regisseur
Ivo van Hove de tropische plantenpracht
uit De stille kracht (deel één) met het tranendal
van een verstikkende Haagse familie uit De din
gen die voorbijgaan (deel twee).
Koen Tachelet, die ook Kosmopolis bewerk
te, haalde uit Couperus’ vuistdikke
romancyclus De boeken der kleine zielen (1901
1903) twee uur toptheater. Meer zelfs: een
klassieke toneeltekst is geboren, met acht even
sterk uitgewerkte rollen.
Als vreemden dolen deze familieleden langs
elkaar heen op een groot, groen tapijt. Thuis
voelen ze zich niet in hun eigen huis, maar ont
snappen uit dit spinnenweb van intermense
lijke relaties lukt niet. Schone schijn regeert.
Bovendien lijdt ieder aan demonen en trau
ma’s, waardoor ook hun eigen lichaam aan
voelt als een gevangenis.
Chris Nietvelt is fabuleus als de verbitterde
en depressieve Constance, die ongelukkig ge

huwd is met Van der Welcke (Steven Van Wa
termeulen, in zijn debuut als ensemblelid bij
Toneelgroep Amsterdam). Beiden worden ver
liefd op iemand anders. Maar de sprong wa
gen? Dat durven of kunnen ze niet.
De enige die wél gezond in haar vel zit, is
de aangetrouwde Mathilde (Maria Kraak
man). Haar man en arts Addy (Robert de
Hoog) is echter veel bezorgder om de gezond
heid van zijn belabberde familie dan om zijn
vrouw. En dus ook hier: exit het broze gezins
geluk.
In haar plantentuin torent grootmoe (Frie
da Pittoors, de oermoeder bij uitstek) onder
tussen boven de mêlee uit. Zij heeft alles al
eens eerder zien gebeuren en weet: na iedere
herfst en winter komt er een nieuwe lente en
ja, zelfs een zomer.
Even lijken de personages bij het aanbreken
van de lentezon te ontsnappen uit hun leed.
Maar een happy end wordt het niet. Daarvoor
is Couperus’ boodschap te deterministisch:

anno 1900 is de stille kracht van familieban
den nog steeds sterker dan de kans om jezelf
als individu te ontbolsteren. Maar ook nu, een
eeuw later, zitten er vast nog heel wat mensen
ongelukkig thuis te vegeteren. Net zoals al die
planten en kleine zielen uit dit stuk, dus.
Beklemmende familiebanden en onder
drukte verlangens: het zijn kernthema’s voor
Ivo van Hove. Inhoudelijk is Kleine zielen dus
niet meer zo verrassend. Maar deze enscene
ring is zo poëtisch (die taal van Couperus!), zo
muzikaal (die stemmige, onheilspellende pia
nomuziek van Harry de Wit!) en esthetisch zo
subliem (die zon die via buitenspots naar bin
nen schijnt op het decor!) dat je twee uur lang
op het puntje van je stoel zit.

Chris Nietvelt
is fabuleus
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‘Kleine zielen’ van Toneelgroep Amsterdam,
tot 30/9 in Gladbeck en van 815/10 en 11
18/11 in Amsterdam. Geen Belgische speeldata
gepland.
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Theater

Boeken

Studio 100

Concert

Ook Gene Bervoets stapt uit
toneelstuk Toneelhuis

Vlaming David Dessin wint
Nederlandse theologieprijs

Beveren schiet musical
‘4045’ definitief af

Tot 17.000 dollar voor
een Springsteenticket

Door ziekte en oververmoeidheid ver
laat Gene Bervoets de voorstelling Het
kleine meisje van meneer Linh van Guy
Cassiers. In augustus stapte ook Dirk
Roofthooft op, toen uit onvrede met de
gang van zaken achter de schermen bij
Toneelhuis. Van de originele cast is dus
niemand meer aan boord.
Koen De Sutter, die vorige maand in
viel voor Dirk Roofthooft, zal het stuk nu
als monoloog brengen. De première is
uitgesteld tot zaterdag. Het kleine meisje
van meneer Linh is een bewerking van
het gelijknamige boek van de Franse
auteur Philippe Claudel. (ft)

Het boek God is een vluchteling van
David Dessin is in Nederland verkozen
tot beste theologische boek van het jaar.
Dessin liet vijf Nederlandse genomineer
den achter zich. In het boek laat hij zien
dat de meerderheid van de migranten die
de voorbije jaren naar Europa zijn ge
komen christenen zijn – en geen moslims
zoals vaak wordt gedacht. Aan de hand
van persoonlijke verhalen van christelijke
migranten schetst Dessin hoe in Europa,
‘vlak onder onze opgetrokken neus’, een
nieuw christendom tot bloei aan het
komen is. Dat maakt het boek volgens de
jury ‘uiterst actueel en relevant’. (hvde)

Studio 100 kan zijn musical 4045
definitief niet in Beveren opvoeren. Dat
meldt de VRT. De geplande locatie in een
havenloods ligt in Sevesogebied – een
zone waar gevaarlijke chemische stoffen
liggen opgeslagen. Daarom gaven de
Vlaamse overheid en het gemeentebe
stuur eerder al een negatief advies. Bur
gemeester Van de Vijver reageerde ont
goocheld: ‘In Vlaanderen verloopt de dis
cussie over waar grote evenementen kun
nen plaatsvinden erg rigide, in tegenstel
ling tot in Nederland.’ Studio 100 zoekt
een nieuwe locatie, maar plant de pre
mière nog steeds op 7 oktober 2018. (red)

Wie Bruce Springsteen graag in intie
me setting wil meemaken, kan daar maar
beter een fortuin voor over hebben. De
‘Springsteen on Broadway’concertreeks,
die volgende week begint, raakte op één
dag uitverkocht, maar op ticketplatform
Stubhub worden tientallen tickets nu
aangeboden tegen woekerprijzen. Op de
doorverkoopsite wordt tot 17.000 dollar
gevraagd voor tickets die origineel tussen
de 75 en 850 dollar kostten. Wie alsnog
binnen raakt, ziet Springsteen solo met
een piano en een gitaar. ‘De kleinste op
tredens die ik de afgelopen veertig jaar
speelde’, aldus de zanger. (red)

