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achteref voor llef, meeglt.
Aan.FÍrnry ligt eenkort verhaal

van DÊ Greef ten grondalag. Ais
schriiver vertfiilfit hlj blear'sinÍs-
tere íetgingen, HentY dset af-en
tBÈ ean BorgÊs denken, Maar het
vermakcl{fk-st aiin +cizier rijn
prettlg geutoorde vergeiiJklllËEll'
Eorng viln Homcritche Êuure,
$oml ao ptertisch ale een striP'
verhaal. 'Oh 

Jawel, haar ongefiu"
rlse ziel zou gÍch aan dit ËÊuwen-
orïde lichaam vattklnerPen alt
eerl, Eló$eel sefl de *{iibbertge
vo€t vÊn een ultEedoofde vtÍurro-
ren irt de brendlng" B[! tre Graef
iu het bruilr in íemandl Ë#Én'nat
als det van nude blerfl*asen' Ên
trekt de huid oF eÊn tPltJtende
sclredel draden alp kaas oF êen
piunn.
' Nrtuurliik verschuilt sieh in de
kern van 

-dtt 
hele fantastische

bouwvr*rk sÊn Inorf,al, sf ln elk
gevel eníge terz$des dÍedaaraan
lioen denken. ÏvÍsar de kern van
HenrÏ Ís de vrrsg hoe rie, m+cht
overhet' verhaal,-en daermee die
ovÊÍ de koEmor verdeeld ir over
verechlllsnde sutsrltelten- overÍ'
Eens ook net elÉ dat btj lllsmÊrus'
Ëpbclre vertcllingen h9r gevai ls,
Bll Ïlomerus hebbeil de Fergona-
gËs, de mutÊ, de goden en de
Íerteller allcrnaal zo hun invloed

TËryiEEt
en dobr F*ter de Ërasf.
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,t als een Fer$o-
, mel een wiJde,

nfiË

door

Dee
nEge

lach

telr.
1Ëog,

e{n

liJke, wsng.
. Op zijn ge-
ri bÊte glinr-

àn inteni welb'ehagenr -De
i.s t€vredËfl, op het eelfge-

rajme af, jHge dat komt?
ui det herfufr mct het vettÊ
nlWelter he meken.
engel, Peier de Graef, ver'
En hoe. SJn vierdÈ mono'
na Ombat, Hun en Een ge'

Íepschillende paden
vsÉ*r orrs uitzetten, Ên

- l

kuntte"
Ra*felghepr,

, nf liever ge-
tief ïqgn De

wat $aïflÉnuwËer-
vËfl vertelÍen

os hf,t verhael. BiJ De Graef heb
id de DÊïEoneEes, 

-Darwin, 
de en.

LeL Iriarcel ván Raefetghem, .+e
rnysterieure Henry - het koniin
dat De Ëraef op tiet eind uit de
hoSE hocd t+v-ert * Ë.n niet te
veígeten de'autËur" Ftoe het Pre'
cief uil wordt ean het eind dul'
delllk, firflitt het sal de toeschou'
wer elgenliJk t+orst ziin. Die
-loout liever ygllprefl' ln dit
mbeïterlijke labyrinr.

rw ArtnËmíeke die tnrn
n heeft, u{jn ouclers en

rtjn
v

ror dFr w[i al die paden
olged- IIij heeft een lan-
rp-nodry, meÊr de ver"
vgn ïalle draden - die

c* wordt verrg,den * ls go
-aÍr {at je diÈ aanlnoP


