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Ze woondenin een ci,'rpje,Zand,- verontwaardigd:op die leeftijd en
Reedsalskind washij zeerontvan- vliet, vlak tegen de Nederlandse om die onbenulligeredende klas
ilelijk voor die gevoelsmatige grens.TWeezussenvan zijn vader uitgestuurd!De prefect zei een
werkelijkheid, die soms haaks en zijn grootouderswoondendaar keer:'Die De Graefis nog niet ge:taatopwatje alswetenschappelij- ook. De huisjesstondenin elkaars schiktvoordeuniversiteit.Die kan
ke feitenmateriaalvoorgeschoteld buurt; de tuinen liepen in elkaar zich niet verdedigen'.Dat was
hebik deeerstevijf jaar exactzo".
rrijgt. ,,Ik hebachtjaarop eenBel- over.,,,Daar
gezeten.
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doorgebracht.
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i)aarwerd enormdenadrukgelegd omaen tanteslettenzo'n beetjeop gekvoqr de meiden,juist omdatik
,.rode kracht van het verstand.De mij. Dat gafwel eengevoelvan ge- ontzettendnaarhenverlangde.Als
jongenvanvijftien,zestienjaarkon
:ogischebewijsvoering".
borgenheid".
Mijn vaderhadwat gestudeerden ik me niet voorstellen dat ik een
0p schoolvondmenhemeenrare
liwibus.Niet in het minstvanwege werkte als klerk bii een bank en vrouw zo gek kon knigen dat ik
zijn merkwaardigestudieresulta- vond'hetniet goeddat ik in eenar- mijn ding er bij haar nrochtinsteien.,,Mijnrapportenstondenaltijd beidersmilieuopgroeide.Op mijn ken. Ik kon ook jarenlanggruwe;'ol met: 'Peter kan wel, rnaarwil vijfde werd ik daarom naar een lijkverliefdrakenop iemandendat
r'iet'. Terwijl ik wel wilde, maarge- nonnenkostschoolgestuurdwaar zo verbergendat die persoonhele.voonnietwisthoe.Door delessen nog een middeleeuwsesfeerheer- maalvan nietswist".
:e snappen,meendeik ze ook te ste.Afschuwelijk. Later hertrouw,,Rond mijn twintigste/dertigste
lêrro€n. Met alsgevolgdat ik twee de mijn vadermet iemanduit Ant- ben ik me in dat gevoelsmatige
vekenlaterbij eenoverhoringme werpen.Ging hij in de stadwonen sterk gaanverdiepen.Ook omdat
.:rniet veel meervan kon herinne- op eenappartement!Had ik vroe- mijn eerstegrote liefde stuk ging.
'"tn.Ik wasniet bij machtede leer- gerdehelepoldervoormeenwasik Wat is dat toch?! Hoe komt dat
.,iofzo te repeterendat het in mijn vrij met mijn fietsje;nu moestik toch?l Waaromhebbenze mij op
',oofdzat".
mijn schoenenuitdoenom het ta- schoolnooit geleerdhoe ik daarThuis werd hem dit niet in dank pijt niet vies te makenl Ik wist niet meeom moetgaan?En wel exacte
vakken alswiskunde en dergelijke
.igenomen:,,Mijn vaderwas een wat me overkwam".
Het verdriet van zijn vader over gegeven".
r;olio-patiënt,mijn moederis een
,:aarweken na mijn geboortege- de dood van zijn moederwas zoi.oryenen mijn oudste broer is veel groter dat het hem weinig Gekoesterd
';lind. Mijn vader,toch al niet ge- ruimteboodzelfte rouwen.,,Vanaf Uit twee huwelijken heeft hij drie
;laard door het lot. en onnoem- mijn dertigstekomt dat allemaal kinderen,5,7 en 16 jaar.De ver':;:ar
verdrietigover de dood van weerterug.Ik klaagniet.Door het standhoudingmet beidemoeders
elkaarin
..:ijnvrouw, had toen de zorg over herbelevenen gewroetvan die te- is goed.,,Werespecteren
,:nsdrieën.Dus dat kreegik inder- genslagen
krijg je mooieinzichten hetanderszijn, proberensamende
'rid vaakte horen:jii bentgezond; in het leven.Door die enormepro- kinderenop te voeden.Als blijkt
i : kuntlopenenspringen,steljeva- blemenhadik alsjongenweizoiets dat het huwelijk niet meerte red, ."'rdusnietteleur.Mijn vaderstak van:ik gamenietverdedigen.
Want den is, vind ik het beter te gaan
'ijn ongenoegenover die slechte watvalt er tegendiemassale
tegen- scheidendan kost wat kost bii el-

geveelmogelijkwij. Gezinsleven,
borgenheidheb ik zelfnet zo hard
nodig.Koken,stofzuigen,poetsen
vind ik ook belangrijk".
Hij studeerdeenigetijd filosofie,
maar haakte af omdat het er allemaal zo intellectualistischaan toe
ging. Op de Academiein Antwerpen, waar hij toneellessenkreeg
van Dora van der Groen,hield hij
het evenminlang uit. De periode
dat hij bij eengroot,Vlaamsreperwerkte, staat in
toire-gezelschap
zijn geheugengegriftalsverschrikkelijk.Maarhijmoestwel:erwaren
hypothecaireverplichtingenen hij
had de zorgvooreenzoontje.Uiteindelijk is hij daar toch weggegaan,maar kon jaren nergensandersaande slag.,,Ik bentoenveel
gaanlezenen studeren:fysica,gedragsbiologie".
In 1987sloot hij zich aanbij Eva
in Gent.Op een
BalsSpeeltheater
gegeven moment was het Dirk
Tanghe,momenteelartistiekdirecin
teurvan De PaardenKathedraal
Utrecht, die hem naar het Theater
Malpertuis haalde.Het was bij dit
Vlaamsegezelschapdat hij de rol
van Georgein 'Wie is er bangvoor
Virginia Woolf zo fenomenaalvertolktedathijnu totde genomineerden is gaanbehorenvoor de Louis
d'Or.

Glorieus
De laatstejaren ziin uitermateglorieusvoor Peterde Graefalsschrijver, acteuren regisseur.Zijnvoorstellingenin Vlaanderenzijn dikwijls uitverkocht.Itak kreeglovende recensies;
zijn solostukOmbat
werd voor het Theaterfestival95
uitverkoren.
Het huidigesuccesschroefthem
echterniet op. ,,Mijn ambitiereikt
niet verderdan de mensenproberen bil te brengendat ie hei leven
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Peter de Graef, kandidaat voor de hoogste toneelonderscheiding. ,,Mijn rapporten stonden altijd vol met:
'Peter kan wel, maar wil niet'. (FotoUN/AC- AnngtteVlug)
:r:er alleen verstandelijk, maar
..ooral ook gevoelsmatigmoet er. rrr.n. Als hèt stuk ook ontroert, is

het dubbel zoïijn. Wel denk ik nu
wel eens: dat rare ventje van vroeger, dat zich niet kon verdedigen,

staat zich nu gigantisch via zijn
stukken te verweren. Vol vertedering kijk ik dat jongetje dan aan".

