
13

KONINKLI JKE SCHOUWBURG

Hij was zeventien toen de roman ‘Het jaar 
van de kreeft’ van Hugo Claus uitkwam. Luk 
Perceval, ook een Belg, weet nog goed dat 
hij het in één ruk uitlas. “Ik vond het zo’n 
opwindend boek. Zo anders dan alle andere 
liefdesverhalen”. Hij las het onlangs opnieuw. 
“Ik vind het nog steeds erg goed, maar ik 
werd nu getroffen door andere zaken. Dat 
heeft waarschijnlijk te maken met het ouder 
worden. Ik wist destijds nog weinig van de 
liefde. Werd vooral geraakt door de provo-
cerende, ontroerende en poëtische scènes”. 
Nu ziet hij vooral het existentiële drama 
dat Claus beschrijft. “Het balanceren tussen 
grote gevoelens en banaliteit, tussen ener-
zijds de illusie van de liefde en anderzijds de 
banaliteit van de tweezaamheid”. 
Toen Ivo van Hove van Toneelgroep Amster-
dam Perceval vroeg om de toneelbewerking 
te regisseren, hoefde hij geen seconde na te 
denken. “Ik heb meteen ja gezegd”, vertelt 

hij vanuit Hamburg, waar hij sinds 2009 
artistiek leider is van het Thalia Theater. “In 
Duitsland wordt er minder op de culturele 
sector bezuinigd dan in Nederland en Vlaan-
deren. Ik heb hier een vaste groep van veertig 
topacteurs tot mijn beschikking”. 
Toch maakt hij graag artistieke uitstapjes 
naar Nederland. “Mijn carrière is daar begon-
nen en ik ken Ivo goed”. In 2011 deed hij ook 
een gastregie bij Toneelgroep Amsterdam: de 
toneelbewerking van ‘In Ongenade’ van J.M. 
Coetzee. De onfortuinlijke hoogleraar David 
Lurie werd meesterlijk gespeeld door Gijs 
Scholten van Aschat. “Het is een feest om met 
Gijs te kunnen werken. Een heel goede acteur 
die mij na aan het hart ligt. Ik ben graag in 
Amsterdam. Het is een lichte en vrolijke stad”. 

Pierre en Toni zijn het ongewone liefdeskop-
pel waar het in ‘Het jaar van de kreeft’ om 
draait. Pierre ontmoet Toni na een varié-
tévoorstelling en raakt in de ban van haar 
uitdagende persoonlijkheid. Toni lijkt op 
het eerste gezicht een vrijgevochten jonge 
vrouw, maar achter deze façade gaat een 
getroebleerd en kwetsbaar meisje schuil. 
Hun relatie komt al snel onder druk te staan. 
Toni’s seksuele geremdheid en de zorg voor 
haar dochtertje werpen meteen obstakels 
op. Ook Pierre lijkt zich niet te kunnen of te 
willen binden. 
“Waar het in de meeste liefdesverhalen 
gaat over de totale versmelting, het fysiek 
en geestelijk opgaan in de ander, is dat bij 
‘Het jaar van de kreeft’ totaal niet het geval. 

Pierre en Toni hebben slechte seks en kunnen 
zich niet aan elkaar overgeven. Toch voelen 
ze zich enorm tot elkaar aangetrokken. Ze 
kunnen niet met en niet zonder elkaar. Het 
is een tragische liefde, die één jaar duurt 
en dramatisch afloopt. Zij is van sterren-
beeld een kreeft en ze overlijdt aan kanker”, 
verklaart Perceval de titel van het boek. De 
vergelijking met ‘Turks Fruit’ uit 1969 van Jan 
Wolkers ligt voor de hand, maar gaat niet op. 
“Alleen het feit dat de vrouwelijke hoofdper-
soon overlijdt aan kanker, is hetzelfde, maar 
verder is het boek van Claus in alles juist het 
tegenovergestelde”.

Spiritueel
Perceval verheugt zich erop om eind januari 
met de repetities van ‘Het jaar van de kreeft’ 
te kunnen beginnen. Hij gaat vooral in op 
het universele thema van de liefde. Een 
fenomeen dat zich moeilijk laat verklaren. 
“We snakken er allemaal naar. Maar als we 
het hebben, dan voelen we ons vaak weer 
beklemd. Liefde is ongrijpbaar. Het is veel 
meer dan seks. Het is spiritueel, is bepaald 
door het karma, door de levens van onze 
voorouders. Door allemaal zaken waar we 
wel onderdeel van zijn maar geen grip op 
kunnen krijgen”.

Voor meer informatie
‘Het jaar van de kreeft’, met onder ande-
ren Gijs Scholten van Aschat en Maria Kraak-
man, is op woensdag 11 en donderdag 12 mei 
2016 te zien in de Koninklijke Schouwburg.

Balanceren tussen grote gevoelens en banaliteit
Toneelgroep Amsterdam: ‘Het jaar van de kreeft ’

Hugo Claus schreef ‘Het jaar van de 
kreeft’ in 1972. Het ongewone liefdes-
verhaal werd in 1975 verfilmd met 
Willeke van Ammelrooy en Rutger 
Hauer in de hoofdrollen. Nu is er de 
toneelbewerking met Gijs Scholten 
van Aschat en Maria Kraakman. In 
de regie van Luk Perceval. 
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Al elf seizoenen staat ‘Bezonken rood’ 
– een monoloog gespeeld door Dirk 
Roothooft – op het repertoire van Het 
Toneelhuis. De voorstelling is geba-
seerd op het gelijknamige boek waarin 
Jeroen Brouwers terugblikt op zijn tijd 
in het jappenkamp. 

‘Het beste wat mensen elkaar kunnen toewen-
sen, is dat ze niet van elkaar zullen gaan houden’. 
Het is maar een van de zinnen uit ‘Bezonken 
rood’, waar het publiek niet meteen van terug 
heeft. ‘Bezonken rood’ is een multimediale voor-
stelling voor één acteur: Dirk Roofthooft. Het 
ontroerende boek uit 1981 van schrijver Jeroen 
Brouwers is autobiografisch. Hij blikt terug op de 
gruwelen in het jappenkamp. 
In 1943 werd de 3-jarige Jeroen Brouwers samen 
met zijn zusje, moeder en grootmoeder opgeslo-
ten in het vrouwenkamp Tjideng, in het huidige 

Jakarta. De schrijver vertelt hoe in het kamp de 
relatie met zijn moeder voor de rest van zijn leven 
werd beschadigd en hoe iedere nieuwe liefdesre-
latie onder die last bezwijkt. In het jappenkamp 
ontwikkelde Brouwers een hechte relatie met 
zijn moeder, maar zij ‘verraadt’ hem door hem 
meteen na de bevrijding en de repatriëring naar 
Nederland op internaat te sturen. De verschrik-
kelijke omstandigheden in het kamp enerzijds en 
de complexe relatie met zijn moeder anderzijds, 
zullen zijn verdere leven en schrijverschap bepa-
len. Brouwers’ personage lijdt onder angstaan-
vallen en een afgebrokkeld zelfbeeld. Als remedie 
daartegen componeert hij zorgvuldig een 
samenhangende literaire wereld. 

Monoloog
Regisseur Guy Cassiers bewerkte het boek tot 
een theatermonoloog die al elf jaar door de 
Vlaamse acteur Dirk Roothooft wordt vertolkt. 
Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het 
Frans, Engels en Spaans. De voorstelling was 
de afgelopen jaren te zien in België, Nederland, 
Zwitserland, Frankrijk, Canada, de Verenigde 

Staten, Polen, Spanje, Italië, Turkije, Luxemburg, 
Duitsland, Tsjechië en Taiwan. In ‘Bezonken 
rood’ spelen ook het beeld en de livemuziek een 
belangrijke rol. Camera’s registreren en projec-
teren Roofthooft permanent. Op die manier 
wordt zijn eenzelvige personage dichter bij de 
toeschouwer in de zaal gebracht. En kunnen we 
als het ware ín zijn hoofd kijken. 
Dat alles maakt ‘Bezonken rood’ tot een aangrij-
pende voorstelling. Een avond om ‘stilletjes aan 
kapot te gaan’. De beelden branden zich vast op 
je netvlies: de strafoefeningen, de vernietiging 
van voedselpakketten, de dood van de groot-
moeder, de marteling van de moeder. Alle herin-
neringen zijn met elkaar verweven, want, naar 
het motto van Brouwers: ‘Niets bestaat dat niet 
iets anders aanraakt’. Dirk Roofthooft ontwik-
kelt het verhaal, zonder franje en wars van alle 
sensatie. Een subtiele en suggestieve vertelling, 
een beklijvende en intieme voorstelling.

Voor meer informatie
‘Bezonken rood’ speelt op dinsdag 14 juni in 
de Grote Zaal van de Koninklijke Schouwburg.

‘Een avond om stilletjes aan kapot te gaan’ 
Het Toneelhuis: ‘Bezonken rood’
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