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De voorstelling duurt circa 2u10, geen pauze.

Robert de Hoog, Hans Kesting, Chris Nietvelt, Frieda Pittoors, Gladbeck, 2017

Harry de Wit, Hélène Devos, Noortje Herlaar, Chris Nietvelt, Maria Kraakman,
Frieda Pittoors, Steven Van Watermeulen, Robert de Hoog, Gladbeck, 2017

Een familie heeft bescherming gezocht in
een groot huis ver buiten de stad. Ze willen
verandering, wensen een toekomst voor zichzelf. IJverig zijn ze op zoek naar het geheim
van een gelukkig leven. Allemaal familie in
één huis, maar van samenleven is in eerste
instantie geen sprake. De bloedverwanten
zijn ontwricht door nare ervaringen uit het
verleden en een schokkende gebeurtenis:
een zelfdoding. Daardoor is een schemering
over hen heen gevallen. Ook al leven ze
samen, toch voelen ze zich vervreemd van
elkaar. Hun angst om verlaten te worden,
alleen te blijven, brengt hen in een persoonlijke crisis. Toch heeft juist die noodtoestand
een zuiverende werking. Een buitenstaander
komt in de familie. Een man met een missie.
Nadat hij de wereld heeft leren kennen en
de mens heeft gezien, wil hij nu zélf gezocht
worden. Hij verlangt naar het totale gevoel
voor één ander iemand. En dat inspireert.
De huisgenoten worden nieuwsgierig naar
elkaar. Voelen de drang naar elkaar te kijken,
met elkaar te praten, elkaar te begrijpen.
Zoeken de genegenheid en de tederheid weer
op. Zo proberen ze een horizon te ontdekken
die verder reikt dan hun donkere huis. In een
proces van bewustwording leren ze het verleden los te laten en het heden te accepteren.
Dat lijkt het enige mogelijke vertrekpunt voor
verandering. Dan kunnen ze hun blik richten
op de toekomst, nieuwe dingen ontdekken en
zijn ze in staat ieder op zijn of haar manier de
nieuwe tijd te begroeten.

Chris Nietvelt, Hans Kesting, Gladbeck, 2017

Kleine zielen is het laatste deel van een
trilogie die is gebaseerd op drie romans van
een van Nederlands grootste schrijvers, Louis
Couperus (1863-1923). Naar aanleiding van
de trilogie typeerde Bas Heijne de grondtoon
in zijn werk als ‘het zoeken van de mens
naar houvast en betekenis in een universum
waarin hij uiteindelijk van geen betekenis is’.
Regisseur Ivo van Hove beschouwt Couperus
als een tijdgenoot die de existentiële onrust
van de mens verwoordt, ‘als iemand die in
zijn werk de zenuwen van de 21ste eeuw
raakt’.
Het perspectief van de trilogie is drie keer
anders. Ze zoomt langzaam in van de maatschappij op de familie op het individu.
De stille kracht gaat over de botsing tussen
twee culturen: de ene schijnbaar open,
rationeel en verlicht, de andere gesloten,
magisch en mysterieus. Het op logica en het
individu gestoelde Westen verliest de slijtage
slag tegen de oude oosterse cultuur waarin
het mystieke en rituele overheersen. De
Nederlandse kolonisator gaat ten onder aan
het stille verzet van de inheemse bevolking
en de verwoestende werking van de natuur
die hem lamslaat. De dingen die voorbijgaan
zoomt in op een familie die er geen meer is.
Een doodgezwegen passiemoord van lang
geleden oefent een verstikkende invloed uit
op de verschillende generaties. De getraumatiseerde familieleden leven verspreid over
de wereld. Als in een ondergangssymfonie
klonteren ze samen tot een koor dat het beeld
oproept van dolenden in een grote wacht
kamer, hopend op bevrijding.
Kleine zielen stelt de vraag wat er van het
individu overblijft na het teloorgaan van
de familie. Couperus stelt: ‘Er bestaat geen
familie meer in de moderne samenleving.
Ieder is zichzelf.’ Ivo van Hove tekent voor
een associatieve regie die niet in de eerste
plaats draait om het narratief, maar om
de toestanden waarin de personages zich
bevinden. Hoe kun je leven met het besef dat
je maar een kleine ziel bent? Is het de moeite
waard om dit leven te leven of is het beter om
dood te gaan?

Aan het begin van het stuk verzucht
Constance: ‘Leven wij hier? Ik bedoel, echt
leven? Of vullen wij dit huis, en is daarmee
alles gezegd.’ Kleine zielen tekent het portret
van een zieke en geïndividualiseerde wereld
waarin mensen elkaar en zichzelf in de crisis
storten. Maar het laat zien dat het ook mogelijk is om eruit te komen.
Een happy place waar iedereen ongelukkig is: dat is de ruimte die scenograaf Jan
Versweyveld voor Kleine zielen heeft vormgegeven. Centraal ligt een mooi en dik tapijt.
Het is niet alleen de plaats van ontmoeting
maar ook en vooral die waar men samen
eenzaam is. Om het tapijt heen is een galerij
opgetrokken: het is daar dat de familieleden
zich terugtrekken. De ruimte onder de galerij
is het terrein van de moeder. Zij wordt er
omringd door planten en bomen. Het is de
plek die het huis ontstijgt, die een vergezicht
biedt op de wereld.
Net als bij De stille kracht en De dingen die
voorbijgaan maakt Harry de Wit de soundtrack bij Kleine zielen. Aan de hand van live
piano, celesta en harmonium schildert hij
een door Couperus’ tijdgenoot Satie geïnspireerd klankpalet waarbij zowel het familiehuis als de bewoners ervan eigen thema’s en
motieven krijgen die als muziekspeeldoosjes
– nu eens harmonisch, dan weer macaber –
vanuit een openstaand raam komen aangewaaid. Een hand aangedreven windmachine
zorgt ervoor dat de klanken telkens van
karakter veranderen. Zo genereren ze een
dynamiek en spanning die graadmeter zijn
voor de toestand waarin de bewoners van het
huis zich bevinden.

Noortje Herlaar, Steven Van Watermeulen, Gladbeck, 2017

‘Toen ik pas bij jullie woonde, ik was
droevig en jij vertelde een verhaal, een
sprookje, over een ziel die naar grootheid
verlangde, naar extase, en de ziel liep
en liep, tot ze de extase vond. En toen de
extase doofde, bleef er slechts een klein
stukje van over, een heel klein stukje.
En de ziel begreep dat dat kleine stukje
genoeg was.’
– Gerdy

Hans Kesting, Chris Nietvelt, Hélène Devos, Harry de Wit, Robert de Hoog, Frieda Pittoors,
Noortje Herlaar, Steven Van Watermeulen, Gladbeck, 2017

Harry de Wit, Noortje Herlaar, Maria Kraakman, Hélène Devos, Gladbeck, 2017

Koen Tachelet bewerkte zowel Van oude
mensen, de dingen die voorbijgaan als
De boeken der kleine zielen. In een interview
met Hester Meuleman zegt hij:
‘In De boeken der kleine zielen en Van oude
mensen komt in feite een vergelijkbaar thema
aan de orde, alleen is de benadering verschillend: waar De boeken der kleine zielen een blik
in de toekomst werpt, werpt Van oude mensen
een blik in het verleden. Daar gaat het namelijk
over oude familiehiërarchieën, over de verstikkende rol die familie kan spelen en hoe een
familietaboe levens kan bepalen. Die taboes

komen voort uit het feit dat mensen bij alles wat
ze ondernemen en rationeel onder controle denken te hebben op een gegeven moment worden
gedwarsboomd door hun hartstochten, maar
dat niet toe kunnen geven volgens de heersende familieregels. Die strakke regels geven dus
een oude situatie weer, maar ze zitten nog wel
in ons DNA en we herkennen ze nog steeds.

minder strikt, waarin het oude kolonialistische
Nederland en de Haagse coterieën langzaam
beginnen te verdwijnen. Hij voelde aan dat er
verandering kwam, maar wist nog niet wat er
voor in de plaats zou komen. Die spanning van
het nieuwe, onbekende proef je nogal in De
boeken der kleine zielen en is voor ons nog heel
herkenbaar.

van degeneratie komen in beide boeken terug.
Overigens helpt het ook niet alle familiebanden
dan maar af te laten brokkelen, zoals inmiddels
is gebeurd. Er zijn nog nooit zoveel mensen
depressief geweest als tegenwoordig het geval
is. Dat is een zeer extreme vorm van opgesloten
zijn: niet eens meer binnen een groep, maar
alleen nog in jezelf.’

In De boeken der kleine zielen laat Couperus
juist zien dat die oude regels afbrokkelen.
Dat er een nieuwe samenleving ontstaat,
waarin bevolkingsgroepen minder van elkaar
gescheiden zijn en familiebanden en -regels

Verder laten beide boeken zien dat er pathologische verschijnselen ontstaan als je als
familie alleen nog negativiteit produceert en
daarbij alleen binnen je eigen groep opgesloten blijft. Depressie en verschillende vormen
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