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Karakter
naar F. Bordewijk
25 maart t/m 27 april 2008
Vanavond gaat de voorstelling Karakter, naar de roman van F.
Bordewijk, in première in het theater van Bonheur. Een
familiegeschiedenis over mensen die tot het uiterste gaan om hun
doel te bereiken.
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Het verhaal
Karakter vertelt het verhaal van Jacob Willem Katadreuffe (Thomas
Oerlemans) die in het vooroorlogse Rotterdam geboren wordt als het
buitenechtelijke kind van de achttienjarige dienstbode Jacoba
(Marike van Weelden) en de meedogenloze deurwaarder
Dreverhaven (Peter Bolhuis). Katadreuffe neemt zich op jonge
leeftijd voor om zich op te werken, maar hij wordt telkens
tegengewerkt door zijn eigen vader. Door zijn mateloze ambitie
slaagt hij uiteindelijk toch en wordt hij beëdigd tot advocaat.
Hiervoor offert hij echter wel de liefde van zijn leven op en zijn
vermogen tot medemenselijkheid.
De bewerking
Na zeventig jaar is het de eerste keer dat het meesterwerk van F.
Bordewijk op de planken wordt gebracht. Voor de bewerking en de
regie tekent Peter Sonneveld. Over zijn werkwijze zei hij het
volgende in de Volkskrant van 20 maart jl.:
Er zit weinig dialoog in Karakter. Het is Bordewijk zelf die als
verteller optreedt. Ik laat de acteurs in de derde persoon enkelvoud
vertellen. Maar ze kunnen in dezelfde scène transformeren en dan de
ik-vorm gebruiken, of in dialoog treden met andere acteurs. Zo kan
Jacob tegen Lorna zeggen: 'Woont u nog steeds in de Boogjes?' En
dan: 'Ze is nog maar weinig veranderd, ze is zo volkomen een
vrouw.' Het vraagt veel van de acteurs. Ze moeten steeds schakelen.
De interactie op de vloer en met de zaal verandert voortdurend. Nee,
een aparte vertellerrol heb ik niet overwogen. Dan lees je het boek
maar. Het is geen armoede, het is geen noodoplossing. Dit is juist de

discipline. De eigen dimensie van het theater, de beleving van het
moment, live erbij zijn. Daarom fietsen mensen door de regen hier
naar toe.
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Decor
Het decor van Karakter werd ontworpen door de Rotterdamse
kunstenaar Jasper Niens. In het AD/RD van 11 maart jl. verscheen
een artikel over zijn inspiratie voor de installatie die hij gemaakt
heeft:
Dreverhaven zou door alle verdiepingen heen de vloeren opbreken
en de plafonds neerhalen. Maar de oude draagbalken daartussen
wilde hij intact houden. Van heel hoog neerblikken in de diepte zou
je de indruk krijgen van een grote vierkante put vol roosters van
afstand tot afstand, roosters met wijdstaande ontzaglijke spijlen van
oud hout. 'Het is een streng beeld, bijna horror,' vindt de
Rotterdamse kunstenaar Jasper Niens (27) de passage zoals
beschreven op pagina 209 in Bordewijks meesterwerk Karakter. Zo
dwingend als dit beeld zo dwingend is het decor dat Niens heeft
ontworpen voor theaterbedrijf Bonheur. ' Het is een kaarsrechte
installatie. Er zit geen bocht in.'
Op onze website www.bonheur.nl is te zien hoe het decor tot stand is
gekomen.
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Karakter is nog tot en met 27 april a.s. te zien in het theater van
Bonheur. Reserveer nu uw kaarten via www.bonheur.nl of 010
4046716.
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