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Humor en sex bij KaFka
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H o e k o m i s c h i s K a É k a ?Z e e r , v o n d p h i l i p
R o t h , d i e z i c h v o o r s t e l d eh o e e e n t i l m v e r s i e
'Het
van
slot' door de Marx Brothers eruit
zou zien. Met deze en andere uitspraken
over Kafka in het achterhoofd schreeÍ Peter
'0mbat'
'Et
voilà' .
en
0e Graef, bekend van
een stuk dat Jappe Claes regisseert bij
TheaterTeater
| cct rn het begh werd er g€lrchen on rte verhelsn van Franz
|ll
! I Xrllr. Volgens de ov€rlev€rlng
hrdden f\rÍLa sn ziln vrlenden, loen
ls rchrllver h€l serste h@Ídstuk van
[tl prlcrs voorlar, veel plezler om de
van JoseÍ K..
wcdsmrardlgheden
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ls €r t€t, merlwaardlgs
slndrdlen
g€b€urd met de manler waaroP w€
KaÍya Lezen.'Er wordl vrllwel ultslullend gelet op de exlstentiële en polltteke belekenls ven ziln wsrk,'zegt
'And€re
aspecreglsseur Jappe Claes.
ten worden over het hoold gezien
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dat
hli

0099000000

ln KaÍka's

humor €n s€r nadrulk€luk
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en dat dle ele-
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msnlen len onrechle oP de achlergrond zlln g€raalt.
Kundera haall
e€n uitspraak aan van Phlllp Roth.
van IIel slot

Dle verzon e€n Íllmversle
waarin

Croucho

landmeler

vil PeterDc GÍaef woÍdt in een Íe8i€
v.n JappeClacr te5peelddooÍ ÍheaterTcataÍ.Met Hcruit lle8ems,Ann PrÍa
Lucs Smldc6. Petíickvandesande.
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Vanuil dat gezichlspunt zlln we Kaíka
qaan
al
die
leze\.
We
hebben
thema s, alle komlSche mechanigmen
erult qepikl.
Eí op een qeqeven
momenl ziin de boeken dichl gegaan
€n heeÍt P€ier De Gtaet

qewoon

een

Blul geschreven. Als i€ dle lelsl l€est
zr€ le dal de schrilver mel Katka beztg
is geweest, €n vrnd le €r ook l€ts van
Broth€rs in terug. Maar het
is ln de eersle plaals een sluk van
Peler De CraeÍ. Net als in tl votl4

de Marx

dÊrg€lilLs.Dsrr rtarl Dc Procadurs,
Ën ho€ dat v€rdcr vsrloopt... drlrov€r kan lL nlcli zcggcn.
lrx Íooa$ot?

heeÍl hil thema's uil een andere trjd
vertaald naar vandaaq. Een gemecnschap van schurken gaal Qver egoisme.
opportunism€.

geweld,

uilburllnq.

v€rbeeld op een manl€r

verlangen

dle heel eigenlijds Ís.
Een gemeenschapvsn schurken ontl€enl
zlin tltel aan Kafka g gelllknamlge
tekst uit
v€rhal€n

1917. Net als veel van ziin
ir hel maar een reqel ol

lang. De begrnzin vat €€n
hele denkwereld sam€n:'Er was een!
€cn g€meenschap van schurlen. dal
wtl zeggen. hel waren ge€n schurtwintig
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ken, maar gewone mens€n.'
I n het sluk van Peter De Graef komen
vliÍ g€wone mensen €lkaar legen in
€en niet

nader aangeduide Íuimle.
gaat om een pl€k waar

Cla€s:'llet

men solliciteerl naar €en baan oÍ iels

ó - N.dcrl.trd Too.il - ll

