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ffie"td"g N"derlandse première 'Hun!' van Peter de Graef in theater Bis'Achter de groeipfinen r,Lt
Hii wil midden in het leven staan- Toneel spelen

of verhalen vertellen is voor hem alleen een

manier om daar uitdrukking aan te geven' Thea-

termaker Peter de Graef uit Antwerpen is voort-

durend op zoek naar het evenwicht tussen emo-

ties en intelleci. Donderdag en wijdag is hii in

theater Bis in Den Bosch te zien met ziin
voorstelling'Hun!'. .

Door Hanneke Ieliveld
en denken kun ie dan oP ideëen
komen die voor de samenleving
belangriik ziin. Er moet vooral
een innerlijk antwoord komen.
Door een daad te stellen maak
ie iets los, waar'anderen ook
wat aan hebben eÍ- wat mee
kunnen doen:l'
Peter de Graef is donderdag en
wiidag in theater Bis in Den
Bosch te zien met de Neder-
landse' première van Hun!.
,,Hun! ís een heel destructief
sruk. Het gaat over drie men-
senkínderen die naar liefde ha-
ken, maar het niet kunnen ge-
ven omdat ze.het nooit gekre-
gen hebben. En toch dwiagen
ze het van elkaar af. Ik mik oP
het herkenn:ings - gevoel van
het publieh l:[et is schreeuwen,
schreeuwen, schreeuwen; heei.
anarchistisch. Er is geen schul-
dige, er zijn alleen drie slachtof-
fers. Er was een'relatie die goed
ging tot er een derde in het sPel
krpam. Maar wat is ontrouw?
Ontrouw aan het systeem? Of
aan iezelf.J Nee, er is geen oP-
lossing. Je kunt alleen maar
kiiken: wat gebeurt er met die
nrenserr? Net zoals we in de
puberteit doen, moeten mensen
steeds door groeipijnen heen en
daarachter zicen vollere men-

sen."
,,Hun! heeft ais basis De Ver-
znanten van Goethe. In Goethe
gaat het over het gevecht tussen
cultuur en natuur. Hii vergelijkt
het met een chemisch Proces en
legt daarin de basis voor een
andere manier van wetenschaP.
Hii zet obiectiviteit oP de hel-
iing, maar subjectiviteit ook.
Hii laat zien dat er een stuk in
onszelf zit waardoor lrye onze
eigen áeleroerselen oP een ob-
iecdeve manier kunnen waarne-
men. Dan leg je de link tussen
chemische processen en sociale
of individuele processen. Het is
het gebied waar kunst, weten-
schap en religie in elkaar over-
gaan. Dat is ook de richdng
waarin ik als theatermaker wil
gaan wroeten in de toekomst."

Jezuieten
Peter de Graef groeide oP in
een \fest-Vlaams dorPie. Ziin
moeder ovedeed vlak na ziin
geboorte, ziin vader bracht hem
naar een pleeggezin en vervol-
gens naar kostschool' Ziin mid-
delbare school - oPleiding kreeg
Peter bii de Jezuïeten in Ant-
werpen. ,,Het accent lag heel
sterk op het inteilecnrele. Ter-
wiil ik erg gevoelsmatig ben
opgegroeid. Dat knarste ngCal'.
Maar ik denk dat het uiteinde-
liik een mooie mengeling in mii
teweeg heeft gebracht. Zodat ik
nu dingen maak die er intellec-
tueel staan maar toch gevoelig
zljn."
In België kun ie aan de muziel+
school 'toneel' als instrument
kiezen, en vanaf ziin veeniende
volgde Peter de Graef dus to-
neellessen. Na zijn eindexamen

CnS hii naar het conservêto-
rium, voor de acteursoPleiding:
Anderhalf iaar later zei hii de
opleiding vaarwel. Niet omdat

hii niet wilde acteren of omdat
hii het niet kon. ,,Ik moest
gewoon een ander weggetie
gaan." Hii hram terecht bii het
toneeigezelschap van Yvonne
I-ex, waar hij de hele .rnachine-
rie van het theater tot in de
details heeft lerea kennen. Na
vier iaar was hii oP'
"Vervoigens heb ik drie iaar
lang low profile geleefd. Nage-
dacht, gestudeerd, uitgerust. Ik
was er echt aan toe." Toeu. het
mciment kwam dat hii wei weer
wiide spelen voelde hij meer
voor het jeugdtheater. ,,Dat is
veel basaier, minder uitleggerig.
Alles wordt teruggebracht tot
de elementaire theatenaal," Eva
Bal van het geiijknamige SPeel-
teater Gent woeg hem voor
haar gezelschap en met haar
heeft hii een aantal voorstelliit-
gen gemaakr Innrssen was hii
osk voor zichzelf aan het schrii-
ven gegaan. En ontstond de
behoefte weer wat genuanceer-
der theater te gaan maken'
Voor volwassenen.
Peter de Graefs eerste
solo - voorstelling werd Ei
voila, naar een tekst van GuY de
Maupassant. Maar echt auto-

. noom heeft hii pas in zifn daar-
opvolgende voorstelling Ombat
gewerkt, gebaseerd oP een van
de korte verhalen die hii zetÍ
had geschreven toen hii bii Eva'
Bal werkte.
Recent heeft hii wat hii zell'
noemt een 'onsttrimige 

Peritlder
achter de rug. Niet alleen heeft
intj Hun! gemaakt; ook schreeÍ
hij voor Huis aan de Amstei
samen met Liesbeth Colthof de
jeugdvoorstelling Jeanru dlArc

a HUN! ,vai an met dn Vlaamse
theaurmaker Peter de Graef moí
gen en wennorgen in Bis.
Fàn Ingrid & Mecheleer

Ziin srootouders hebben nog in
frefaá eeloofd. En oP een be-
oaaide áanier hadden ze geliik'
vindt de Vlaamse theatermaker
Peter de Graef. ,,Miin groot-

moeder heeft bii mijn tante oP
televisie naar de eerste maan-
landine zinen kiiken. Maar toen
zii naár haar eigen boerderii
terugiiep en de maan "T *"
hemel zag staanr .zer zet 'acn,

daar kunnen ze immers toch
nooir bii komen.' En in wezen
was dat ook zo' De mens is

firciek wei oP cle maan geweest
maar aàn de binnenkant, het
gedeelte waar ài voeling mee
Éad. de maanstanden die ons
uoeíeo beinvloeden, daar kan
de mens van nu.niet meer bij'
\Ve ziin nooit verder van'de
maan af geweestdan toen we er'
op stonden."

,,Onze huidige generade ig met
een schrale ziel- oP Pad ge-
stuurd. lfe moeten weer leren
dingen in onze ziel een Plaats te
gevén. Je moet je tunnen hand-
Éaven in de mechanische, ma-
terialistische maatschaPPii;
thuis moet ie dan maar ruimte
maken voor je ziel. Door veel te
denken, te lezen, in theraPie te
gaaa: Vanuit je Privé-wroeten
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tenvollere mensen'
en heeft hij voor Theater Teiat-
er de voorstelling Schurken ge-
schreven, die half maan in pre-
miere gaat. Hij speelt als acteur
mee in Albee's Who's aftaid of
Virginia Woolf bii het Maamse
gezelschap Maipemris en is
daarmee volgend toneelseizoen
ook irr Nederiand te zien. Ook
gaat hij voigend seizoen bij het
Nationale Toneel in Den Haag
met regisseur Dirk. Tanghe De
misantoop van Molière doen'
waarvoor hii zelf de bewerking
schriift.

Kinderen
Ziin drukke werkzaamheden,
planq hij zorgvuldig om de zorg
voor' ziin kinderen heen. ,,Ik
heb drie kinderen, die ik
part-tirne opvoed: de helft van
de tijd woner ze bii hun moe-
ders, de andere helft bii mii. Ik
wil er ook per se zifn voor mijn
kinderen. Dat is'minstens even
belangrijk voor me als werk.
Het gaat er om of er in de
ondergrond genoeg liefde is.
Dat het gevoel bliift hangen van
'ik heb je graagi. Je moet iets in
de ander vinden waar je van
houdt. Dat wordt gevoeld en
dat kriig je terug.. In liefdesrela-
ties, maar ook in de relatie met
je kinderen. Als er in de onder-
grond genoeg liefde is ben je
conÍIictbestendig. Tenminste'
dan veranip je niet in het con'
flicr In persoonlijke relaties zijn
er geen gÍenzen op de liefde.
Maar daardoor ziin er ook geen
grenzen op de'conÍlicten, waar-
door de ergste dingen in. iezelf
naaf boven komen."
,Je zieleroerselen stop ie weg;
dat hebben wii zo geleerd van
onze ouden. Maar het ziin le-
vende entiteiten. Als ie een kat
opsluit zit er naverloop van tijd
een vermagerd dier in zo'n hok,

vol van ziin eigen drek, dat als
een waanzinnige op ie. afuliegr
als je de deur opendoet. Dat is
ook wat met ie zielezwakten
gebeurt als je ze geen plaats
weet te geven."
,,u7at wij moeten doen is vanuit
een helder ik - bewustziin na-
denken over die dingen, ze de
plaats geven die ze nodig heb-
ben. Pas dan ben je in staat
vorÍn eÍl evenwicht te. vinden'
Kennis is alleen een soort data-
bank met gegevens; wiisheid is
een. mengeling van intuïtie' er--
varing en handelen. In denken,
voelen en doert worden dE drie
kanten van het mens-ziin be-
licht en in her centrum daarvan
zit een ikje. Door te wroeten.ín
iezeif, het jezelf niet te gemak-
kelijk te maken, kun ie Probe-
ren de schade te beperken, In
de stront trap je'teeh. Maar ie
kunt ie schoeneujweer schoon-
maken. Al falendb. moet je toch
streven naar zo goed mogeliik
Je moet fourcd maken in hét
leven. Daar groei'ie vslr Ik wi!
midden.in het leven suan. Het
gaat erom dat je leeft;rtoneel
spelen of verhalen, vertellen id
alleen maar een manier oiri
daar uitdrukking Íutn te geven."
,,Op deze: leeftiid komen verhË
len pasklaar bii mí binnen. Dát
zeg ik.niet omdat: ik mezelf zo
knap vind ofzo. Integendeel. Ik
beri er van ovemrigd dau yerhà'
len al. bestaan- Aiteen is: er eeli
bepaaldr talent: ed' een bepaalde
intuïtie voor nodig om te zie11i
daar ligr hei. En op basis var1
dat talent heb je ook. een soott
verantwoordelijkheid om er wdt
meete doen-" .q
Hunl van Peter de Graef, met Petar de 6raef,
Kateliine veÍbeke en Koen van fmpe; is 2 en'3
maart om 21 uur te zien in theater Bis, Den:.
Bosch, 4 maart in de StadsschouwbuÍg, Arniï
hem, en '13 
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