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6entt,,tsut+P va,r sAOnu'*J

...êÍl die nacht neemt verschillende vorÍIen aan I de bufgaucratie,
de wet het gerecht of gewoonweg de wereld buiten, de innerlijke ge;

voelswereld-ván Èet nófdpersoíage. Acteur en auteur PÊÈer tle Graef
kr;ó ván het !íechelse Íhèaterteáter de opdracht uit. ?lJn -Kafka-
Íectíur een theatertekst te distilleren. De voorstelling daarvan
qinq gisteren onder de titel "Een gereenschap van schUfken" in

ËiáfiiÉi" in een regie van JapPe Cláes-. Eor Henk tringele is het nu
àé taatste keer dat .fappe Cláés met ThêaterTeater gemfkt heeft.

HP
Ik denk van wel ja. Claes gaat daar weg na een flinke huiaruzie en
áê iegie voor deáe produktie kon er duó wel nog af. l{+ar ik heb
toch áe indruk dat êlaes naar op één been heeft gereglsaeerd. IIet
is geen onaangênalle voorstellingr dlt niet. Ze is bijwlJlen
spránkelend, óharnant. Ze toont in de interessantere nOnentên wat
pè Craef aair zijn Kafka-Iectuur heeft overgehoggen' nl. het naka-
bere gegeven vaá het individu dat schuld of zelfs schande voelt
tegenóvér een vreerde overmacltige instantie, een onvsqli$g]ijfe
wei, waarvan de macht zowel willèkeurig als noodzakelfj| lijkt-. Nut
Oe èraef is van die sfeer vertrokken en heeft dan een eigen tekst
geschreven, die - zoals hij zelf zegt - wel naar Kafka ruiktr naar
het is nog steeds zijn eigen adem.
,,Het ruikt naar Kafka" , zeg ie, maar is hij dan van een SPecifieke
Kafka-tekst vertrokken ?

HP
tilel, de puzzelstukken konen uit "Der Prozes", bijvoofbeeld, Da9_.
Schioss"l ook "Die Veryandlung", uit "Amerika" ook. Niet tOeva1J.ig
is het nóotApersonage hier ook een zekere Jozet, dê Jozef, K uit
,,Het proces" en de landmeter K uit "Het SIot". En wat nst die Jozef
gebeurt is al even grotesk als wat met Kafka's machteloze_figuren
lebeurt. Hier is ,roáef een hogergeplaatst kaderlid dat bedrijven
volledig automatiseert en ontmantelt. Hij krijgt een boete voor
fout paikeren, maar hij rijdt geen auto. Iemand komt hen dan ver-
tellen dat hij een doorverwijzingsprodedure moet startenr ttl.ê.tr.
hij rnoet naar ergens gaan waár hij-naar de volgende bevoegde
inótantie za]- woiden doorverwezen. Het kan echt niet Kafkaiaan-
ser.In dit geval komt hij dan terecht in een soort wachthanerr.waar
souicitantèn wachten, uáar waarvoor gesolliciteerd wordt, en wie
het gesprek afneemt, is onduidelijk. En uiteindelijk zal het ook
geen-waóhtkanrer blijken te zijn, maar een soort executie-oord, !Íaar
lozef op brutale manier, en groteske manier aan ziin elnde zal
konen, óf . "llet proces". .re krijgt bij deze Jozef datzelfde Kafkai-
aanse, verst,ikkende samenzweerdersgevoel, het gevoel geklend te
zitten in een hiërarchische structuur, waar de lagere bij de hogere
in de gunst probeert te komen, een systeem waar hij aan wiL ont
snappeí, of waar hij inzicht wil in krijgen. En dat tracht hij te
doen door ondermeer avances te maken ten opzichte van egn vrouwt
die aI jaren in die wachtkamer zít. En datzelfdg gegeven vind.'je_
zOwel iá "Het Proces" a1s in "Het SIot" terug, inclUSief de nOfele
gchuld die daardoor bij Jozet ontstaat.

Uaar het is dus geen Kafka-tekst. Het is een tekst van De Graef en
een voorstelling door TheaterTeater

HP
Jê. De Graef heeft net dat Kafka-materiaal geprobeerd zijn eigen
dingetjes te zeggen, op zijn manier : puntig, Iucide, konischr rnt
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inteJ.ligente excursies naar anthropologie, naar de dierenwereld,
de pLantenwereld. En die gebruikt hij om het nenselijlce handeleir te
verklaren.zo bijvocirbeeld, laat hij de bruut Rowlandá - éán van de
flguren - vertellen over een zekerè sekretarisvogel, een bestaande
Afrikaanse roofvogelr- die het op slangen en ratt,èn heeft gemunt en
daarom ook wordt beschernd in Afrika. Maar zeLf hebben ze last, die
v9g9rs, van,een parasiet op de kop, die ze ze],f niet kunnen rreg-
pikken._En d1t moet dan rnaar een ándere sekretarisvogel doen, iaar
niet alle sekretarisvogels worden net die neiging geboren, ênzo-
voort, enzovoort. Dus dat gedrag wijst in een bredere context
natuurlijk naar de nenselijfe géaraiingen, hraar de één de anOere op
{e kog ,í\. Naar de gemeenóctraf ooki aíe Éestaar uir gchurken, van'
daar de titel ook van de voorstelling en uit diegenen die er Íret
slachtoffer van zijn. uaar ook doodgéwone mensen-kunnen aich plots
ars schurken onttrrcppen. ook dat wordt geÍmpliceerd. Nu, Kafka-was
zich daar terdege van beunrst, naar bij-hem ging het ooic om een
extreem schuldgevoel, een soort van zondebok-gévoel dat hij voor
sonmige critici ook wel leek te cultiveren.
Tot zover dus de tekst van De Graef,naar hoe is nu de vooretelJ.ing?
UP
Ik zou het een. typische TheaterTeater-voorstelling willen noerpn,
upt zeker voorbehoud. Maar toch met die mengeling van groteske
nonsens, lichtvoetigheid.die zwaarwicntigfreiO veionderótelt, voor-
keur voor de eerder 5rcËtiserende tekstbef,andeling en een liánaarns-
!aa+ die op haar best, subtiel grotesk is, Iichtjés gernaniëreerd én
komisch, maar evenzeer ook schiijnend.
iIê, dat klinkt vrij goed.

up
Dat klinkt vrij 999d' nagr zoals bij qg rreeste voorsrellingen kan
ook deze voorstelling enkel bekoren-tijdens de betere nomÊnten.
spijtig genoeg zit ei in deze voorsrelÍing nog reveel lukrake
nongens. We zitten dus in een wachtkanerr 

-die-dekorontwerpêr 
llarc

Cnops geltoon gezien heeft als twee tegenover el-kaar staanàe witte
wanden. Àan weerszijden stoelen met figuren, de ene al wat vreender
dan de andere. Eerst die nowlandsr d" Éruut, oie met een grote nucnd
en het nodige.gewerd de rouurrjes in nanáàn Ëriirt ià nànnËn, g"l- 

-

speeld door wim witlaert, met Pruisische snorr-kaalgeschoreir. Echt
een rnacht'swellusteling die alteen hogerop arnbieert én ondertugsen
a1 wat zich onder hern bevindt, afbraÍt. Árre halfslachtige, ;Àni-
intellectuele uitweidingen rond hij af met het woord ,,uiËnuntend-
heid". Dan naast hem pervee, een aidere figuur. op het eerste
gezicht een onderkruipgr_ en in de vertofkiíg door-nenrig lLegerns
krijgt 9ie -ondergeschJ.ktheid iets heer scnríjnends en tégÀiijr o"r
lachwekkends. En daarnaast dan de sekretaresée rl jusjin.-RecÉt uit
99 j.fql '50 overgeflitst, l i jkt wel, inclusiet píuiÉ àn outfit uir
die_tijd. En schuin daartevenóvgr die figuren, eèn zekeie iigoor
Dotfjer Een volstrekt afstoteli jk kereltje, perfecte onderfri iper
*kl eigenlijk gedragsgestoord, door en áoor-Kafkaiaans personage,
onttrokken aan de herkenbare reali-teit, naar even uit ziln reatísl
tische proporties getrokken. rk vind hét schitterend vér[,olkt door
Lukas snolders: pn dan legenover die sirnpere zielen, Jozaft de
bedrijfsontnantelaar zal ik maar noemenr-die zichzeÍf als àeer
ernstig en principieel voorstelt,, maar die ergens het slachtoffer
lprdt van wat zich tussen de onderste en de bóvenste eche].ong van
de hiërarchie afspeelt; tussen het schuim en de modder en de
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o l a n z e n d e t o p , a l s j e w i l , ' v e r t o l k t d o o r P a t r i c k v a n d e r g a n d e , d i e
ík persoonlijk ninder vonq'

J e s p r a k d a a r n e t v a n d e w a c h t k a n e r d i e e e n e x e c u t i e - o o r d w o r d t . E o e
gaat dat dan ?

gP
wel op een gegeven ogenlt{ ontpopt ?1:l-h"t 

onderkruiSnrtje Pervee

rot iers heel anders, tot een sóoit tt""""[i"t' die heL liefje is

van Rowlands en daarmee op áËn-nánÀ speert tegen Jozef'

En zo krijgen ro"-[iot" hel beeld van éen Jamáázwering tegen Jozef'

Er speelr zich ;"il*áËIoïáó sàane at, *u"tin de traveátiet vraagt

naar oesters Ën-ó"it"-Èi"r,-*áát van het ánOètt onderkruipertje

alleen een rolletje p"ptttoonJ-*lilq: utttgánóatn' iets--dat zich

enker uiteindelijk tegen Jozef reeit, die ón paásant wordt gevnrrgd

door Rowlands in een scène waarin t/te trouwens- oo{ nog eens de stent

horen van aureoi pàt", De G;;;l""ii.àn is-áie niet verstaanbaar'rn

ieder gevat oááir,à-iáátt "iièÁ-itaar het ooa" terug' naar de begin-

situatie, ner de wachtenAen in áà wacfrt"uáí' En dán.wordt de val

vreer opengezet voor "en ni.oi'-"iá"ntoffer, als je wi}'

H e t l i j k t w e } e e n s c e n a r i o v o o r e e n s u b t i e l e h o r r o r f i l m .

HP Ííorden gesleuterd toch wel aan de drama-

1il.ffi.1n3ïï,iËï'3pi:3,'i"i;;l;'oóánËr*-Íijxt her, "toÊ 
-dood t"

bloeden en heeit bijvoorb.Sïá-ó"l'át gtotesÉe nonsens -geenenkele

funkrie meer;-Íi";Éien naá-*.n op befaalde plaatse{r de telcst nog

kunnen uitkuisen, btat !e. aneiaotiËcn én verkiarend is' schrappen'

De fisuu, p.irráó'dià zich ;t;-;;;àit iet ónip"pt,.daar zíe 7e

nrisschien wel de Kafkaiaansó notie "Verwanálirn!"- in' En bij De

Graef wordt dat dan Oe noriáfË-*á"" aie ziàn aÍs iets heel anders

kan ontpoppen, maar gchr u""iéná-wordt aiá nieuwe figuur niet'

Misschien heeit het iets tá-*áiièn met de áuistere próblenatiek van

Kafka,s seksualiteit, zoals óok in het' programmaboèkje wordt aange-

kondigd. u..i*ààái-rárát ii áó'-t"irt re-r.ái-niet op gezinspeeld en

de voorsretling lijkt rne in áie zin ook weinig aal te bieden' Er

zijn zo nog *éÍ "nÉ"re undËrË-áingótjes áió Àótt balast zijn' dan

dat ze consequent de sreer-ián-náÉ sáuk zouden kunnen dienen'

I n i e d e r g e v a l , , E e n g e m e e n s c h a p v a n ^ s c h u r k e n , ' v a ! P e t e r D e G r a e f
naar Franz Kafka is nog tól-ên'rnet 31 maart te zien in Theater

Teater in Mechelen. p. \roói"iórring gaat dan tot en rnet 16 nei op

iáiJ-á"ór vlaanderen en Nederland'


