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Peter De GloeÍ: ,,Schill{en
heeff voor mii fe moke4
mel verholen verlellen, het
is het gebied von de ï
Íontozie." :

DE velslaggevers hebben et '  httn
handen mee vol.  Bt1 het begin van

het seizoen bracht hi j  een reprise van
..Ombat". een monoloog die hi j  zelf  had
geschleven, die bejubeld werd en gese-
lekteerd voor het Theaterfèst ival.  Daar-
na speelde hij George in de rnesscherpe
enscenering dool Dlrft Tonghe bij Mal'
perÍui.s van ..Wie is ban-g van Virgina
Woolf ?". ln novembel creëerde Htrrs
tttut tle Atrr.sÍel het bij hem bestelde jon-
gerenstuk ,.Jeanne d'Arc" en deze week
gaat in De Werf in Bfug-ue ..Hun !" in
prenrière. Perer De Gruef schreef de
tekst. deed de regie en speelt een van de
drie rol len in deze tra-gische driehoeksko-
rnedie.

En over een maand brengt TheatelTea-
ter '  , .Een gemeenschap van schurken",
een stuk dat hi j  schreef in opdracht van
regisseur' .luppe Clae.s.
f Het is een heus Peter De Grtte.f-rpi-
:oert. Toclt ketutett vt'einig ntertsett u. U
l)enÍ Anïwerpettuar, dacltí ik.

PEIER DE GRAEF : DAt iS AI CCN CCTSTE

moeil i jkheid. Ik ben een grensbewoner.
Mijn rnoeder is vrij kort na mijn geboorte
gestorven en ik ben opgevoed door de
zussen van mijn vader in Zandvl iet,  een
dolo in de oksel van de Schelde en de
HoLlandse glens. Nu is dat vierde distr ikt
wel Antwerpen. maar ze spreken daar
eerr heel ander dialekt dan in Antwerpen.

Ik merk dat mijn taalgevoel, de manier
waarop ik schri j f  en dingen uitspreek.
sterk bepaald is door dat dorpstaaltje met
zi jn hele schelpe klanken. Er werd veel
suiker verbouwd en het waait veel in dat
dorp. Als de mensen op het veld gingen
werken, zoals rnijn grootmoeder'. moes-
ten ze tegen de wind in schreeuwen. Dat
hoge, schel le, dat zi t  in dat taalt je.

Het is niet zozeer een dialekt. maar
een gevoel. Het is net ol 'de taal van mijn
qrootouders van dieper uit  de buik
[wam. Dat l i jkt rne typerend vool die
streek. Ook bij de mensen uit E,ssen,
Zundert en die buurt.  Ze praten er vanult
hul l  wortels. hun ziel.  De mensen hebben
er een sterk gevoel voot' dat-qene wat het
fysieke overst i jgt.

Latel is mijn vader hertrouwd en zijn
we naar Antwerpen-stad verhuisd. Ik ben
toen naar de jezuïeten van het Xaverius-
kol lege gegaan. Een degeli jke opleiding.
Maar een heel andere wereld dan wat ik
kende. De wereld van het meetbare. het
matel ial isme, het tastbare, het verklaar-
bare...  Dat botste. Intel lektueel kon ik
wel mee. maar met mijn ziel was ik niet
rnee. En dln puber zi jn, en zo. Het was
heel heft ig.
I Hoe bent u bij het loneel gekornen ?
DE GRAEF : Toen ik een jaar of twaalf
was, ben ik toneel en voordracht -eaan
volgen oD de avondschool. zoals andere
mensen gitaar of viool deden. Voordracht
in Bor-qerhout en toneel in Merksem. LaÀ
Percevul was daar ook, we kennen me-
kaar van toen. Al lebei zestien. We zi jr t
\umen nti l r  het Conservatorium. Itaar
Doru vcrrr tler Gnten ge-qaan. In mijn jaar
zar.en Luk en Karel Deruvve en in het jaar
hoger Lrrcas VattclervosÍ, Warre Borg'
tncttt.s, Sunt Bogaerts. Zo zaÍen wij daar
al lemaal bi jeen in twee toneelklasjes. De
Tíjtl. Blauwe Maandag en rk.
I  Maar rt  l tett t  n'( 'Ëgeqo(tn tr i l  , le
sclrool. Waurom I
DE GRAEF : Ja, hoe kwam dat '? Het begon
met wrevel ovel de opleiding. Een wre-
vel die je ovel elke kunstopleiding kunt
hebben. Want die is vaak technisch ge-
richt en als je technieken gaat leren die.1e
al van nature bezit ,  dan ben je iets aan
het afleren.

Ik had moeite met de bewegingsleer
van Leo Dutut. een mechanisch bewe-

-uingsalfabet. Bewegen op het toneel was
iets waar ik nooit problemen rnee had,
waal ik ook niet moesl over nadenken.
Toen ik bi j  Dola van der Groen mijn be-
klag ging maken over Daans lessen gaf
ze nrij groot gehjk. Ze had ook les gehad
van Daan en daarna had het jaren ge-
duuld vooraleer ze weer notmaal een
deur kon binnenkomen op een toneel.

Ik was ondersteboven van haar reaktie.
Do la  ze i  da l  i k  n t ta l  moest  weg.ca l r t .  i t l -
leen in de prakti jk kon ik nog iets bi j le-
ren. Ik beschouwde haar advies als een
bevel, als een wegzending uit  het aards
paradi js. Want ik vond het elg orn de
school. de gloep te verlaten.

Dan ben ik be-sinnen wroeten. Wroe-
ten en wroeten. Baantjes bi j  een platen-
zaak in Antwerpén, bij Saàena. bij de
oroduktief i l rna van Wres Arrclersen en's
àvonds kwam ik thuis en begon ik aan
een f i l r .nscenario te schri jven. Op advies
van Dora. Ze had ooit eens een kabaret-
proglamma gezien dat ik t i jdens mijn
Conservatorium-ti jd had -qeschreven en
ze vond dat ik schri j f talent had. Dat sce-
nario l igt hier nu nog alt i jd ergens.

Op mijn zoektocht naar werk ben ik
dan, via audit ies, terechtgekomen bi j  Tr.,-
neelgez.elscltalt lt'onne Le,r. Ivonne hacl
cehoord dat ik kabalet deed en stelde me
voor om de produktie die ik had gemaakt
op de aff iche te zetten. Dat is het begin
van een lang en
droevig verhaal,
dat ik niet graag
vertel.
I Maak heÍ clott
nnar korÍ.
DE GRAEF : Toen ik
mijn kabaretpro-
gramma aan lvon-
ne prezenteerde,
vond ze het wel
goed maar ze
schrapte meteen de
hardere, grove pas-
sages. Ook muzi-
kaal werd het pro-

-

,rEen
koning
olleen is
niets. Je
hebt ook
een
bedelqor
nodig."

gramma aangepast en meer op het zachte
sentimerrt toegesneden. Wie was ik om
me tegen haar in-trepen te verzetten 

'l Ik
was getrouwd, had een kind en dus de
verantwoordel i jkheid van eelt kostwin-
ner. Ik was al bl i j  dat ik , .Ri jp en Groen"
kon spelen.

Bi j  Ivonne leef je in een soort sekte.
Haal groep vertoollt alle kenmerken van
een sekte : onregelmati-t werken, nauwe-
lijks eten. voortdurend tc horen krijgen
d l t  he t  hu i ten  n ie t  te  doer r  i s . . .

Ik heb daal vi j f  seizoenen vastgezeten.
Want Ivonne had het kontrakt zo opge-
steld dat ik niet snel lel weg kon. En ze
heeft een pak geld verdiend dankzi j  mij .
Want naast ruim hondeld opvoeringen
van ,,Ri jp en Groen" speelde ik rree in
iindere produkties. maakte mee decors,
moest kippen serveren in het restattrarrt.
God. en dat al lemaal voor een honger-
loon.

Mijn t i jd bi i  lvonne was een puinhoop.
Na die vi j f jaal heb ik nog drie jaar nodig

-qehad om af te kicken. Mijn huweli jk
was kapot. ik was versl i iaÍd aan de alko-
hol - dat ben ik nog trouwens maáiÍ nl l
heb ik het onder kontrole. Ik kwam ner-
gens meer aan de bak. Na drie jaal werd
ik door de RVA uitgenodigd en moest ik
rne als langdurig werkloze laten omscho-
len tot kaai-expediteur. 
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Ik heb die RVA-stage een tijdje ge-

volgd, maar na enkele weken besefte ik
toch dat ik terug naar het toneel moest.
Mijn terugkeer was niet makkelijk, want
ondertussen waren er in het milieu aller-
lei indianenverhalen opgedoken over
mijn onbetrouwbaarheid.
I U hebt dan drie jaar bij de groep
rond Eva Bal gespeeld en kort daarna
hrtam ,,Et Voilà", je eerste zelf geschre-
ven solo. Een wedergeboorte ?
DE ORAEF: Bij Eva Bal heb ik heel veel
geleerd. Het was een verademing om met
haar te kunnen werken. Maar al die tijd
dat ik daar zat, sluimerden de plannen
voor eigen werk. In die drie lege jaren,

T E A T E R

land, Luk Nys kennen, een Vlaming met
wie ik goed kon babbelen over mijn pas-
sie voor de ideeën van Steiner. Hij was
het die kwam aandraven met het voorstel
om een toneelvoorstelling te maken op
basis van een verhaal van Guy de Mau-
passant. Omdat de Zwitserse tekstschrij-
ver in extremis verstek liet gaan, heb ik
dan maar een tekst geschreven. Dat was
..Et Voilà".
I Is schrijven een obsessie voor u ?
DE GRAEF : Een obsessie is wat sterk uit-
gedrukt. Maar ik schrijf wel heel graag.
Het is gezond voor mij. Schrijven heeft
voor mij te maken met verhalen vertel-
len. Het is het gebied van de fantazie,
waarin ook waarheden worden verteld,

maar geen exacte
waarheden. Neem nu
de myte van Prome-
theus, die vastgeke-
tend is aan een rots.
Overdag komt er een
arend zijn lever weg-
pikken, 's nachts
groeit die lever weer
aan.

Dat is een beeld
voor het menseliik le-
ven. Het denken, dat-
gene wat vliegt, ver-
bruikt levensenergie.
Die komt terug door
de slaap, 's nachts.
Onder die anekdote
zit dus een diepere
betekenislaag. Een
schrijver begeeft zich
op dat terrein van de
betekenislagen. Dat
moet hij altijd besef-
fen.

toen ik stempelde en dronk en geen zin Maar schrijven is ook bezig zljn met
meer had om te spelen, ben ik veel be- taal en dat kan je alleen maar vergelijken
ginnen lezen. Zo ontdekte ik het werk met muziek. Ik weet het, het is een vet
van Rudolf Steiner. Dat heeft een diepe cliché. Maar het is nu eenmaal zo. Als ik
invloed op me gehad. Ik werd ontzettend zo bezig ben met die dialogen van dat
boos ook, op opvoeders en jezuiêten. trio uit ,,Hun !" dan is dat spelen met mu-

Ze hadden gedaan alsof Steiner niet ziek, meer nog dan met betekenissen.
bestond. Niet dat dat nu de absolute top Stemmen, timbies, klanken zijn nog be-
is. Maar Steiner vertelt dat je een wil langrijker dan de inhoud. Al is het na-
hebt, net zoals je een verstand en een ge- tuurlijk ideaal om die twee te laten sa-
voel hebt. En die wil kun je oefenen. Ik, menvallen, want dan heb je iets krach-
die heel mijn humaniora te horen had ge- tigs.
kregen : hij kan wel, maar hij wil niet. Maar als ik 's morgens om zes uur op-
Dat frustreerde me heel zwaar. Want ik sta en achter mijn tekstverwerker kruip,
wilde wel, maar ik kon niet willen. En dan ben ik in de eerste plaats aan het

Koen von lmpe in ,,Hun !": over hel merkwooÍdige
sqmengoon vqn woede en lieÍde.

plotseling ontdekte ik dat je je wil kan
oefenen. Wat ik dan ook gedaan heb, zo-
dat ik mijn wil op iets kon richten. Pas
nadien ben ik serieus beginnen schrijven.

Eerst een roman die ik niet kwiit kon
omdat hij - volgens Lionel Dejto -
veel te dik was voor een debuut. Later
verhalen. Daarbij zat ,,Ombat". Na Eva
Bal ben ik, op aanraden van een leesbu-
reau in Amsterdam, een aantal schrijvers-
kursussen gaan volgen. Eerst in Amster-
dam, daarna in Leiden. Toen leerde ik, in
een antroposofisch centrum in Neder-

rommelen met verhalen. Archetypes be-
staan, maar je brengt ze pas tot leven in
een verhaal. Een koning alleen is niets.
Maar als je naast die koning een bedelaar
zet, dan gebeurt er iets.
I Net zoals het archetype van de revol-
terende priester al lang bestaat, denk
aan Boff of Gaillot, maar het pas dra-
matische kracht krijgt als je zo'n figuur
samenbrengt met een jongetje uit een
sloppenwij k en een huurmoordenaar.
DE GRAEF: Precies. De goedheid van die
priester wordt in kortsluiting gebracht

met de figuur van de huurmoordenaar
Ombat, die ook denkt dat de moorden die
hij begaat te rechtvaardigen zijn. Ik vind
het boeiend om op die manier de vraag te
formuleren naar goed en kwaad.
I Ook in ,,Hun !" zien we een soort
driehoeksverhouding en gaat het over
goed en huaad ?
DE GRAEF: Over goed en kwaad, maar
meer nog over het merkwaardige samen-
gaan van woede en liefde.
I Een verpleegster die een gehandicap-
te man bij zich in huis laat wonen, om-
dat hij ooit zelfmoord om haar probeer-
de te plegen, maar niet van de man
houdt, dat is toch een satanische figuur
die de grenzen van goed en kwaad over-
schrijdt.
DE CRAEF: Het saat hier over een vorm
van liefde, liefdJvoor anderen die voor-
namelijk uit eigenliefde bestaat. De ver-
pleegster in dit stuk wil laten zien dat ze
heel erg kan liefhebben.
I En dat loopt uit op een hels konflikt.
DE GRAEF: Nu moet ik er bij zeggen dat
,,Hun !" een oud stuk is dat geschreven
werd ten tijde van ,,Et Voilà". Na het le-
zen van,,Die Wahlverwandschaften"
van Coethe, mijn lievelingsroman, wou
ik een stuk maken over de chemische re-
akties tussen drie mensen. Het is bekend
dat we later met de groep Nova Zembla
een andere toneelbewerking hebben ge-
maakt van die prachtige roman van Goe-
the.
l,,Verwanten", onzalige gedachtenis...
DE GRAEF: Ja, daarom leg ik niet graag
een verband tussen ,,Hun !" en die ge-
schiedenis. Maar ik wou maar even situ-
eren in welke kontekst dit stuk is ont-
staan. Het wordt nu geproduceerd omdat
het me gevraagd werd door Koen van Im-
pe, de akteur met wie ik vorig jaar mee-
speelde in die Molière-produktie van
Dirk Tanghe. En ik wou al lang eens iets
maken met zijn drieën. Nu ik weet dat ik
wat subsidie krijg voor dit projekt. Heb
ik spijt, nee, spijt niet, maar ik vind het
een beetje lastig dat ik zelf meespeel.
Want regisseren en spelen valt niet altijd
mee. Al heb ik veel vertrouwen in de
kommentaren en opmerkingen van mijn
lichtontwerper, Arne Lievens.
I U was lang werkloos, nu krijgt u van
overal interessante aanbiedingen. Is er
geen gevaar dat u teveel hooi op uw
vork gaat nemen ?
DE GRAEF: Ja, dat gevaar bestaat altijd.
Maar ik hou het wel in de hand. Ik ben
trouwens niet zo kapot van mijn kwalitei-
ten. Ik zal niet op alles ja zeggen. En de
ideale omstandigheden die vind je nooit.
Je moet de dingen nemen zoals ze zijn en
er het beste van maken. I

Edward yan Heer

,,Hun !" is te zien in De Werf in Brugge
op 15, 16, 17 en 18 februari en in het
Cultureel Centrum van Berchem op
28/2. Inl. : (050) 33.05.29.

l


