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De voorstelling duurt circa 2 uur, geen pauze.
#destillekracht

Marieke Heebink, Almere, 2015

De afgelopen seizoenen bracht Internationaal Theater Amsterdam met drie voorstellingen hulde aan een van Nederlands grootste schrijvers, Louis Couperus. In het kader
van de Ruhrtriënnale werden achtereenvolgens De stille kracht, Van oude mensen,
de dingen die voorbijgaan en De boeken der
kleine zielen voor toneel bewerkt. Regisseur
Ivo van Hove beschouwt Couperus als een
tijdgenoot die de existentiële onrust van de
mens in prachtige, verontrustende verhalen
heeft verwoord. Een schrijver die compromisloos en zonder moreel oordeel schreef over
seksualiteit, geweld en verstikkende sociale
omgangsvormen.
Louis Couperus schreef De stille kracht na
een bezoek aan Nederlands-Indië tussen
maart 1899 en januari 1900, de bloeiperiode
van het koloniale bewind. In zijn roman
heeft hij op visionaire wijze de teloorgang
van de kolonie voorvoeld en in de figuur van
resident Otto van Oudijck de neergang van
een mentaliteit en principe beschreven.
Nergens wordt er in de Nederlandse literatuur met zoveel zin voor nuance een zo
onthutsend portret geschetst van de kolonisator in zijn rol als ‘vader’ voor de inheemse
bevolking. De stille kracht is een verhaal
over het verval, de angst en de ontgoocheling die zich meester maken van een koloniaal bestuurder die zijn werk weliswaar als
een missie beschouwt maar tegelijkertijd
blind blijft voor de plaatselijke cultuur en
tradities.
Meer dan een eeuw na publicatie heeft
De stille kracht nog niets aan relevantie
ingeboet en blijft het een meeslepend verhaal over de misverstanden en het onbegrip
tussen culturen maar ook tussen naaste
familieleden. Een boek over de onmogelijkheid de ander volledig te doorgronden.

Gijs Scholten van Aschat, Maria Kraakman, Almere, 2015

Otto van Oudijck bestuurt met daadkracht
zijn gewest. Hij is een toegewijd en bekwaam
bestuurder, gerespecteerd door zijn collega’s
en op handen gedragen door de lokale bevolking, zo denkt hij. Hij leeft met zijn vrouw
Leonie en zijn twee kinderen uit een vorig
huwelijk, Theo en Doddy in het
Javaanse Laboewangi. Zijn leven staat
volledig in dienst van zijn missie: welvaart
brengen voor de inheemse bevolking.
Het werk vult zijn dagen en zo blijft hij blind
voor de noden van zijn naaste familieleden.
De op het eerste gezicht volstrekt onverschillige en genotzieke Leonie houdt er affaires
op na en onttrekt zich aan alle verantwoordelijkheden die haar als residentsvrouw
toekomen. Theo probeert zich te ontworstelen aan de verstikkende invloed van zijn
vader en Doddy flirt in het geheim met Addy,
een halfbloed die Otto liever kwijt dan rijk
is. Bij het aantreden van een nieuwe regent
wordt het broze evenwicht in het gewest
verstoord. Prins Soenario is in tegenstelling tot zijn overleden vader, met wie Otto
het goed kon vinden, niet bereid om het
Binnenlands Bestuur blind te gehoorzamen.
Hij houdt zijn gokverslaafde broer, de regent
van Ngadjiwa, een hand boven het hoofd
wanneer hij de salarissen van de ambtenaren niet heeft uitbetaald. Otto grijpt in en
ontslaat de regent. Het verzet van de lokale
bevolking tegen het Binnenlands Bestuur
neemt drastisch toe. Een reeks onverklaarbare gebeurtenissen die zijn gezin treffen,
doen Van Oudijck wankelen. Hij blijkt niet
in staat de stille kracht die zijn leven binnen
sijpelt het hoofd te bieden en verliest stilaan
alles wat hem dierbaar is: zijn vrouw, zijn
kinderen, zijn reputatie en bovenal het beeld
dat hij van zichzelf koesterde: dat van een
rechtvaardige en milde vader voor zijn gezin
en de inheemse bevolking.

Vanja Rukavina, Almere, 2015

Voor regisseur Ivo van Hove gaat De stille
kracht over de botsing tussen twee culturen:
de ene schijnbaar open, rationeel en bureaucratisch, de andere magisch, verholen,
mysterieus. Het moderne, op logica en
ratio gestoelde Westen waarin het individu
centraal staat, slaagt er niet in de oeroude
beschaving waarin familie en gemeenschap,
het mystieke en rituele de dienst uitmaken
blijvend te overheersen. Wat Couperus
beschrijft is geen openlijke strijd maar een
langzaam ondergraven van alle zekerheid,
een slijtageslag.
Die slijtageslag vormde het uitgangspunt
voor de bewerking. Naast de wrijving tussen
de westerse en oosterse cultuur, is er de
verwoestende werking van de natuur die tegenover het lineaire vooruitgangsdenken van
de kolonisator de eeuwig weerkerende cyclus
van leven en dood plaatst. Maar ook de
ontregelende kracht van de seksuele drift die
Leonie, Theo en Addy in hun greep houdt, is
een vorm van stille kracht die het gezin van
binnenuit vernietigt.

Halina Reijn, Jip van den Dool, Almere, 2015

‘En nooit is er de harmonie,
die begrijpt;
nooit bloeit er de liefde,
die eender voelt,
en altijd is er de kloof,
de diepte,
de afgrond,
het verre,
het wijde,
waaruit aandonst het mysterie,
waarin als in een wolk,
de stille kracht eens zal
open bliksemen.’
Harry de Wit, Almere, 2015

(uit De stille kracht)

Het idee van slijtage vormt ook het uitgangspunt voor de ruimte die scenograaf Jan
Versweyveld heeft ontworpen: een vierkante
houten vloer met slechts een vleugelpiano.
De natuurelementen razen over het speelvlak
in een tropische omgeving waaraan de
acteurs overgeleverd zijn. Het geheel krijgt
een performancekarakter: de reële inbreuk
van natuurelementen wordt een geduchte tegenstander en medespeler in de voorstelling.
Componist Harry de Wit ontwierp een soundtrack waarin westerse pianomuziek wordt
aangetast en verkleurd door oosterse percussie en bewerkte natuurgeluiden. Hij begeleidt
live de neergang van Otto’s harmonieuze en
‘uurwerkzekere’ wereld naar een zinderende,
chaotische en dreigende kosmos.
De stille kracht is een noodlotstragedie.
Het is een verontrustend portret van de mens
die blind blijft voor zijn omgeving en ten
onder gaat aan valse aannames en vooroordelen. Een voorstelling die ons pijnlijk bewust
maakt van de gapende afgrond tussen het
verhaal dat we over onszelf vertellen en wie
we werkelijk zijn.

Mingus Dagelet, Otis Schwab, Barry Emond, Joji Kyle Na, Dewi Reijs, Almere, 2015
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