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JOHAN PETIT (41)

elkconcertwaszijn
geldabsoluutniet
waard?
“Eenconcertmet atonale
muziek. Ikwasper
ongelukopzo’n concert
belanden ik vondhet

vreselijk. Ikbegrijpdiemuziek
niet.Het gafmehet gevoel alsof ze
de tijdmuzikaal aanhetuitrekken
waren.Het is pureverveling
omgezet inmuziek.”

Welkbandlidzouukunnenzijn
enwaarom?
“Zanger.Dat lijktmehet allergraaf-
ste: totaal uit uwdakgaanvoor een
publiek.Helaasben ikdemeest
amuzikale enaritmischemensdie
ermaarbestaat. Elke voorstelling
die ikmaak, probeer ik er een
zangmoment in te steken,maar
datdraait elkekeeropeengrote

teleurstellinguit.” (lacht)

Wiezoueropuwbegrafenis
mogenkomenzingen?
“Ze zijn gesplit,maarhet zoufijn
zijn alsGunsN’Roses ‘Paradise
City’ komtzingen, terwijlmijnkist
dekerkwordtuitgedragen.Ophet
momentdatdepoort achteraan
opengaat, zingtAxlRose: takeme
down to theparadise city.Where the
grass is green, and the girls arepretty.
Ohwon’t youplease takemehome.
Ongelooflijk.”

Watmageropuwgrafsteen?
“All things arepossible.Deze leuze
komtvandeRussischefilosoof
Sjestov engaat eroverdatdingen
altijd kunnenveranderenof anders
kunnenzijndan jedenkt.”

Welkedrankkuntunietweer-

staan?Endrinkuer teveelvan?
“Pintjes, porto engin-tonic.Maar
natuurlijk geenheleflesportoof
gin-tonic,wantdanword je
marginaal zat. Enmetpintjes kan ik
hetdronkenschap redelijk goed
onder controlehouden. (lacht)

“Hetdingmetpintjes enalcohol
is dat jemoetproberenhetbasis-
euforieniveauvast tehouden.Als je
drinkt, is er altijd eenmomentdat
je je fantastischvoelt. Tochbegin je
vaaknogmeer tedrinken, inde
hoopdathetnog fantastischer.Het
loopt altijd scheef af als jenogmeer
drinkt.”

Watzoueruitgevondenmogen
worden?
“Debesteuitvindingenzijndegene
die jeniet opvoorhandkanvoor-
spellen.Daaromdat zeookworden
uitgevonden: ze vullenplots een

nood in,waarvan jenogniet eens
wist dathet eennoodwas.”

Wieofwatdoetugroenuitslaan
van jaloezie?
“Ikbenniet zo’n jaloersemens. In
eenander levenzou ikwelheel
graaggoedkunnenvoetballen,
zoalsMessi.Of zogoedkunnen
zingenalsNickCave.Natuurlijk
heeft elk voordeelweer zijnnadeel,
enelknadeelweer zijn voordeel.
NickCaveofMessi zullenhun
problemenookwelhebben.”

Wat isuwfoutstekledingstuk?
“Eenzwarte trainingsvest, die
eigenlijk ooknogeenbeetje te groot
iswaardoorhet iets vuilzakkerigs
krijgt.Mijn vrouwvindthet echt
verschrikkelijk als ikdie aanheb.
Dat is eigenlijk alsof je eenpyjama
aandoet vooroverdag.” (lacht) (TDC)

Defietsendief speelt in
de Bourlaschouwburg in
Antwerpen, marthatentatief.be

‘Pure verveling omgezet in muziek’
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Cult. vraagt iemand
elke dag, de hele
week lang, naar
zijn voorkeuren,
gewoontes en
bizarre trekjes.
Deze week: Johan
Petit, artistiek
leider van theater-
gezelschap
MartHa!tentatief
dat met De fietsen-
dief een nieuwe
voorstelling heeft.
Vandaag heeft hij
het onder meer
over zijn muzikale
voorkeur.

‘Het jaar van de kreeft’ van Hugo Claus:
verguisd als boek, meesterlijk op de planken

GEKLEURD

EWOUD CEULEMANS

HugoClaus ismeer danacht jaar dood,maar
met zijn nieuwevoorstellingHet jaar van
de kreeftbrengt theatermaker LukPerceval
het oeuvre vande auteurweer tot leven.
Het relaas van tweemensendie zich
aangetrokken voelen tot elkaars onhebbe-
lijkheden, blijft pijnlijk herkenbaar.

“Alsditgeenliefdeis,weetikhetooknietmeer”,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 vandekreeft, LukPercevals theaterbewer-
kingvanHugoClaus’ gelijknamigeromanuit 1972.

In dat jaar liet Claus naastHet jaar van de kreeft
ook Schaamte op dewereld los. De consensuswas
eenvoudig: Schaamtewas eenhermetisch,moder-
nistisch meesterwerk, Het jaar van de kreeft een
“keukenmeidenroman”, een niemendalletje van
pulp,eentussendoortjewaarindeauteurzijneigen
romantische perikelen met actrice Kitty Courbois
zouhebbenvormgegeven. (Datdeeerste fragmen-
tenwerden gepubliceerd in de populaire krantDe
Telegraaf, heeft stevig bijgedragen aan dat beeld.)
Of,omhetinPercevalswoordentezeggen:“Hetjaar
van de kreeftwordt te vaak afgedaan als een boek
datClausmet zijn linkerhandheeft geschreven.”

Zwartkomische tristesse
Niets is minder waar.Het jaar van de kreeft is een
pijnlijkrelaasvanaantrekkenenafstoten,vantwee
mensen die niet alleen verslaafd zijn aan elkaar,
maar ook aan de pijn en miserie die ze bij elkaar
veroorzaken.DattoontPerceval,samenmetrasac-
teursGijsScholtenvanAschatenMariaKraakman,
nuookophetpodium.

Ishetdanwel liefdedatdenaamlozeHij enZij –
in het boek heetten ze nog Pierre en Toni – met
elkaar verbindt? Aantrekkingskracht is er zeker,
maardeaandoenlijkstunteligemanierwaarophet
verleidingsspel verloopt, is eenvoorbodevoorhun
relatie. Zijwurmtzich inzijnbroekspijp, en inhun
intimiteit herleiden ze zichzelf tot knullige sukke-
laars.HetkinderfietsjewaaropHijoverhetpodium
fietst, illustreert dat dubbele gevoel van kinderlijk
geluken fysiekeonkundeeens temeer.

Alleenruimtdeaandoenlijkheiddanlangzaam-
aanplaatsvoorpijnenzwartkomischetristesse.Hij
werptzichaanhaarvoeten,voeltzichaangetrokken
tot alles wat hem anders zou afstoten: haar vulga-
riteit, haar labiliteit, haar onberekenbaarheid. Zij

vertrouwt hem dan weer als enige toe dat ze niet
van seks geniet. Je ongeluk delen, is dat een uiting
van liefdeof ishetpure ellende?

ClausenPercevalwerpenvoortdurendzulkevra-
genop, het publiek gaat samenmet de twee gelief-
den/ellendigen op zoek naar de antwoorden. Het
pianospelvanJeroenvanVeen,deenigegetuigevan
hunturbulenterelatie,klinktzowelhoopvolalstriest
engeeft zodedubbelheidvanHet jaarvandekreeft
ookmuzikaalweer.

Haast kinderlijke overgave
Misschien is Het jaar van de kreeft bovenal een
onderzoeknaardegrenswaaraantrekkingskracht
inseksenhetmomentwaaropseksovergaat ineen
relatie – of omgekeerd. Haar man bedriegen, dat
doetzeniet,maaktZijhemaanhetbeginwijs.Maar
seksverandertalles,endatmerkenookdetweepro-
tagonisten.Naarmatedevoorstellingvordert,mer-
ken ook zijzelf dat hun verhouding langzaamaan
leegloopt – zoals de ontelbare jarenzeventigseks-
poppen die boven hunhoofd bengelen. Er is soms
nietmeerdaneenscheurnodigomdeboelinelkaar
tedoenkrimpen.

Hetgeduwengetrektussenhuntweekrijgtschit-
terend vorm in de prestaties van Scholten van
Aschat enKraakman.Zij, in eengescheurdepanty
en een licht vulgair jurkje, speelt haar rol met een
gepaste, haast kinderlijke overgave, terwijl haar
tegenspeler,dieookalsvertelleroptreedt,probeert
om zich rationeler op te stellen. Maar net als zijn
personagewordt ook Scholten vanAschatmeege-
sleurdindelichamelijkeaantrekkingskracht,zowel
die vanhaarals die vanClaus’meesterlijke tekst.

PercevalzelfnoemtHetjaarvandekreeftzijnfavo-
riete boek, en die voel je. In deze tijdloze toneelbe-
werkingbrengthijsamenmetdebetreurdeschrijver
vanHetverdrietvanBelgiëeenodeaandevreugdeen
depijndietweeverliefdemensenelkaarkunnenbie-
den.Alsdatgeen liefde is,weet ikhetooknietmeer.

‘‘Het jaar van de kreeft’
wordt te vaak afgedaan als
een boek dat Clausmet zijn
linkerhand heeft geschreven’

LUK PERCEVAL
THEATERMAKER
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► Gijs
Scholten van
Aschat en
Maria Kraak-
man tonen
tweemensen
die verslaafd
zijn aan de
pijn enmiserie
die ze
bij elkaar
veroorzaken.
© RV
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HET JAAR
VAN DE KREEFT

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

verandert
alles


