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‘Het jaar van de kreeft’ van Hugo Claus:
verguisd als boek, meesterlijk op de planken
EWO UD C E ULE MANS

Hugo Claus is meer dan acht jaar dood, maar
met zijn nieuwe voorstelling Het jaar van
de kreeft brengt theatermaker Luk Perceval
het oeuvre van de auteur weer tot leven.
Het relaas van twee mensen die zich
aangetrokken voelen tot elkaars onhebbelijkheden, blijft pijnlijk herkenbaar.
“Als dit geen liefde is, weet ik het ook niet meer”, zegt
Zij. Het is een vraag aan het publiek, vermomd als
een simpele vaststelling voor zichzelf. En het is
vooral de vraag die als een rode draad loopt door
Het jaar van de kreeft, Luk Percevals theaterbewerking van Hugo Claus’ gelijknamige roman uit 1972.
In dat jaar liet Claus naast Het jaar van de kreeft
ook Schaamte op de wereld los. De consensus was
eenvoudig: Schaamte was een hermetisch, modernistisch meesterwerk, Het jaar van de kreeft een
“keukenmeidenroman”, een niemendalletje van
pulp, een tussendoortje waarin de auteur zijn eigen
romantische perikelen met actrice Kitty Courbois
zou hebben vormgegeven. (Dat de eerste fragmenten werden gepubliceerd in de populaire krant De
Telegraaf, heeft stevig bijgedragen aan dat beeld.)
Of, om het in Percevals woorden te zeggen: “Het jaar
van de kreeft wordt te vaak afgedaan als een boek
dat Claus met zijn linkerhand heeft geschreven.”

vertrouwt hem dan weer als enige toe dat ze niet
van seks geniet. Je ongeluk delen, is dat een uiting
van liefde of is het pure ellende?
Claus en Perceval werpen voortdurend zulke vragen op, het publiek gaat samen met de twee geliefden/ellendigen op zoek naar de antwoorden. Het
pianospel van Jeroen van Veen, de enige getuige van
hunturbulenterelatie,klinktzowelhoopvolalstriest
en geeft zo de dubbelheid van Het jaar van de kreeft
ook muzikaal weer.

LUK PERCEVAL
THEATERMAKER

Het geduw en getrek tussen hun twee krijgt schitterend vorm in de prestaties van Scholten van
Aschat en Kraakman. Zij, in een gescheurde panty
en een licht vulgair jurkje, speelt haar rol met een
gepaste, haast kinderlijke overgave, terwijl haar
tegenspeler, die ook als verteller optreedt, probeert
om zich rationeler op te stellen. Maar net als zijn
personage wordt ook Scholten van Aschat meegesleurd in de lichamelijke aantrekkingskracht, zowel
die van haar als die van Claus’ meesterlijke tekst.
PercevalzelfnoemtHetjaarvandekreeftzijnfavoriete boek, en die voel je. In deze tijdloze toneelbewerkingbrengthijsamenmetdebetreurdeschrijver
van Het verdriet van België een ode aan de vreugde en
depijndietweeverliefdemensenelkaarkunnenbieden. Als dat geen liefde is, weet ik het ook niet meer.
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► Gijs
Scholten van
Aschat en
Maria Kraakman tonen
twee mensen
die verslaafd
zijn aan de
pijn en miserie
die ze
bij elkaar
veroorzaken.
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‘Pure verveling omgezet in muziek’
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JOHAN PETIT (41)

Luk Perceval
en Toneelgroep
Amsterdam,
op 4 mei in
NTGent, van
26 tot 28 mei
in deSingel
Antwerpen

‘‘Het jaar van de kreeft’
wordt te vaak afgedaan als
een boek dat Claus met zijn
linkerhand heeft geschreven’
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HET JAAR
VAN DE KREEFT

Misschien is Het jaar van de kreeft bovenal een
onderzoek naar de grens waar aantrekkingskracht
in seks en het moment waarop seks overgaat in een
relatie – of omgekeerd. Haar man bedriegen, dat
doet ze niet, maakt Zij hem aan het begin wijs. Maar
seks verandert alles, en dat merken ook de twee protagonisten. Naarmate de voorstelling vordert, merken ook zijzelf dat hun verhouding langzaamaan
leegloopt – zoals de ontelbare jarenzeventigsekspoppen die boven hun hoofd bengelen. Er is soms
niet meer dan een scheur nodig om de boel in elkaar
te doen krimpen.
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Haast kinderlijke overgave

Zwartkomische tristesse

Niets is minder waar. Het jaar van de kreeft is een
pijnlijk relaas van aantrekken en afstoten, van twee
mensen die niet alleen verslaafd zijn aan elkaar,
maar ook aan de pijn en miserie die ze bij elkaar
veroorzaken. Dat toont Perceval, samen met rasacteurs Gijs Scholten van Aschat en Maria Kraakman,
nu ook op het podium.
Is het dan wel liefde dat de naamloze Hij en Zij –
in het boek heetten ze nog Pierre en Toni – met
elkaar verbindt? Aantrekkingskracht is er zeker,
maar de aandoenlijk stuntelige manier waarop het
verleidingsspel verloopt, is een voorbode voor hun
relatie. Zij wurmt zich in zijn broekspijp, en in hun
intimiteit herleiden ze zichzelf tot knullige sukkelaars. Het kinderﬁetsje waarop Hij over het podium
ﬁetst, illustreert dat dubbele gevoel van kinderlijk
geluk en fysieke onkunde eens te meer.
Alleen ruimt de aandoenlijkheid dan langzaamaan plaats voor pijn en zwartkomische tristesse. Hij
werpt zich aan haar voeten, voelt zich aangetrokken
tot alles wat hem anders zou afstoten: haar vulgariteit, haar labiliteit, haar onberekenbaarheid. Zij

verandert
alles

Cult. vraagt iemand
elke dag, de hele
week lang, naar
zijn voorkeuren,
gewoontes en
bizarre trekjes.
Deze week: Johan
Petit, artistiek
leider van theatergezelschap
MartHa!tentatief
dat met De ﬁetsendief een nieuwe
voorstelling heeft.
Vandaag heeft hij
het onder meer
over zijn muzikale
voorkeur.
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elk concert was zijn
geld absoluut niet
waard?
“Een concert met atonale
muziek. Ik was per
ongeluk op zo’n concert
beland en ik vond het
vreselijk. Ik begrijp die muziek
niet. Het gaf me het gevoel alsof ze
de tijd muzikaal aan het uitrekken
waren. Het is pure verveling
omgezet in muziek.”

Welk bandlid zou u kunnen zijn
en waarom?
“Zanger. Dat lijkt me het allergraafste: totaal uit uw dak gaan voor een
publiek. Helaas ben ik de meest
amuzikale en aritmische mens die
er maar bestaat. Elke voorstelling
die ik maak, probeer ik er een
zangmoment in te steken, maar
dat draait elke keer op een grote

teleurstelling uit.” (lacht)
Wie zou er op uw begrafenis
mogen komen zingen?
“Ze zijn gesplit, maar het zou ﬁjn
zijn als Guns N’ Roses ‘Paradise
City’ komt zingen, terwijl mijn kist
de kerk wordt uitgedragen. Op het
moment dat de poort achteraan
opengaat, zingt Axl Rose: take me
down to the paradise city. Where the
grass is green, and the girls are pretty.
Oh won’t you please take me home.
Ongelooﬂijk.”
Wat mag er op uw grafsteen?
“All things are possible. Deze leuze
komt van de Russische ﬁlosoof
Sjestov en gaat erover dat dingen
altijd kunnen veranderen of anders
kunnen zijn dan je denkt.”
Welke drank kunt u niet weer-

staan? En drink u er te veel van?
“Pintjes, porto en gin-tonic. Maar
natuurlijk geen hele ﬂes porto of
gin-tonic, want dan word je
marginaal zat. En met pintjes kan ik
het dronkenschap redelijk goed
onder controle houden. (lacht)
“Het ding met pintjes en alcohol
is dat je moet proberen het basiseuforieniveau vast te houden. Als je
drinkt, is er altijd een moment dat
je je fantastisch voelt. Toch begin je
vaak nog meer te drinken, in de
hoop dat het nog fantastischer. Het
loopt altijd scheef af als je nog meer
drinkt.”
Wat zou er uitgevonden mogen
worden?
“De beste uitvindingen zijn degene
die je niet op voorhand kan voorspellen. Daarom dat ze ook worden
uitgevonden: ze vullen plots een

nood in, waarvan je nog niet eens
wist dat het een nood was.”
Wie of wat doet u groen uitslaan
van jaloezie?
“Ik ben niet zo’n jaloerse mens. In
een ander leven zou ik wel heel
graag goed kunnen voetballen,
zoals Messi. Of zo goed kunnen
zingen als Nick Cave. Natuurlijk
heeft elk voordeel weer zijn nadeel,
en elk nadeel weer zijn voordeel.
Nick Cave of Messi zullen hun
problemen ook wel hebben.”
Wat is uw foutste kledingstuk?
“Een zwarte trainingsvest, die
eigenlijk ook nog een beetje te groot
is waardoor het iets vuilzakkerigs
krijgt. Mijn vrouw vindt het echt
verschrikkelijk als ik die aanheb.
Dat is eigenlijk alsof je een pyjama
aandoet voor overdag.” (lacht) (TDC)
De ﬁetsendief speelt in
de Bourlaschouwburg in
Antwerpen, marthatentatief.be

