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Moralist die niet moraliseert
Monoloog Peter De Graef fris en verrassend

Vsn onze medewerker

BRUGGE - Peter .De Graef
schrijft en speelt monologen
die grillige lijnen uekken in je
ziel. Met veel humor nemen
zijn groteske teksten de toe-
schouwer op sleeptouw in een
wereld van wreedheid, gekte
en fantasie, waarin hij achter
elke hoek zichzelf. en de wer-
kelijkheid tegenkomt. Hij
wordt uitgenodigd van alles
mee te constÍueren, maar
voortdurend op het verkeerde
been gezet. De Graef zingtzo-
als hij gebekt is, maar elke
nieuwe productie is even fris
en veÍïassend. Dat geldt ook
voor Henry.

T H T A T E R

E verteller is meestal
een sjofele figuur. Op
het eerste gezicht iet-
wat sloom en naïef.

maar eigenlijk zeer alert en
pienter. Uit zijn verschijning
spreekt een mengeling van vro-
lijl<heid en vertwijfeling. De va-
riante is dit keer een engelbe-
waarder, die zo blij is dat hij
eindelijk eens een oproep kreeg
van beneden, dat hij over die
bewuste dag wil vertellen. Zijn
verhaal gaat over,,zijne mens".
Een rist personages, inclusief
het vette konijn Walter, zorgen
voor waarlijk absurdistische
constellaties.
Op het eerste gezicht heeft het

tekstconcept iets van een persi-
flage op Onder het melhroud.
Net als bij Dylan Thomas obser-
veren we als buitenstaander het
reilen en zeilen in een dorp. We
nemen een kijkje in het hoofd
en het hart van de inwoners,
zien het gewriemel van hun re-
laties, hun grote en kleine ver-
drietjes en weugden. De engel
roept al die figuren op, met de
giechelende verwondering van
een ouwe wijster, maar ook met
de alwetendheid van de auteur
die alles op zijn eentje aan het
verzinnen is.
Die kleurrijke personages we-

ten immers niet dat ze meespe-
len in dit verhaal, net zoals wij
- mensen- geen weet hebben
van het echte Leven boven, in
en rondom ons. Ze komen ten
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slotte allemaal samen in dat ene
personage dat De Graef heet.
Hij is de speelman, het tintelen-

de ,,medium" dat voelbaar
maaktwatwe niet in onze greep
hebben omdat we het niet be-

grijpen, namelijk de binnenkant
van de dingen.
Het gaat om de dualiteit van
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