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Dolendezielenvqn DeGrqeÍ
gevestigd
in de Amepsychiater,
r,f+ii1ïiÍ.+i,1#i
S eter De Graef is eerr rikaanseplaatsYpsilanti,schreef
ï+ï,
"*'u%;.{
eelauwerde ond er eenboek'DeDrie Mannenvan
ïl-|ff
Ypsilartti',
overzijn behandeling
f."*i
$lliideNederlandseen
*rli$
Vlaamseschriivers, van drie schizofrenendie elk beÍ#Í,=on+,'$ïi.{,
vanJeweerdende reihcarnatie
i$.i . ;ïË.Í*iliÍacteursen regisbezustezijn.Alsexperiment
seurs. Zij n werk
Hiï,i:'{'$Í#íí#t"ëslootde artsde driemetelkaarte
werdgeselectêerd
voor het
Theaterfestival
en hem vielende confronteren.Het resultaatwas
de'l'hersite- dat zeelkaarvoor gekverUaarOCE-theaterprijs,
prijs,de Velinx-publieksprijsen den.HetplaatsjeYpsilantibestaat;hetligt in deAmerikaanse
deASLK-toneelschrijfprijs
ten
deel.Dezeweekwerd hij nogbe- staatMichigan.Maarvanhet
dachtrnetde Louisd'Or,de prijs boekisgeenspoorte vinden.Het
eenmytvoordeacteurmet de bestedra- is duswaarschijnlijk
genderol. Velendenkennog met hischboeken zo'n mythepast
huiveringterugaanzijlr optreaardigin het kadervandetekst
denin ondereandere'Ornbat', die DeGraeféén vandedrieac'
eenmonoloogvaneigenhanden teursdie hij in d.ezevoorstelling
'De
vanTho- leidinggeeft,in rdemond legl ,,lk
Wereldverbeteraar'
masBernardin de regievan Dirk ben veertiginmiiddelsen leugeTanghe.
naarvanberoepl."
De veertigerDeGraefis welgelukkig metzijn prijzenen selecties,maarnaastzijn schoenen
lopendoethij niet. De nvijfel
blijft: ,,Dieprijzenregenvoelt
heelverwarrendaan.Zekerin tijdenwaarinjeprivéopdetast
bent.Ik kanhet nietbeteruitleggendanaantiehandvan'De
vanThomas
Wereldverbeteraar'
Bernard.Hetgaatovereenman
die eenhogeonderscheiding
krijgt en daaropalswoekerende
kankerterugbijtop de dagvande
uitreikingzelf.Eenoudeman,
datis waar.Maarikhebgenoeg
oudemanin mezittenom hem
te volgenen te begrijpen.lkzit
zo'n beetjein eenmid-lifecrisis
en ik steekdie goedwgg.Maarbii
Bernardzieikdat hetallemaal
nogergeris, nogveelerger.Dan
moetik lachen,hardlachen."
In zijn eigenschrijfselszijn het
steêdsdolendezielendie De
Graeften tonelevoert.Zo ook in
'De
zijn
DrieManrrenvanYpsilanti'dat dit voorjaaralslocatievoorstellingbij Theatergroep
Hollandiain premièregingen
nu, vanafseptember,langshet
zalencircuitvoert.
van
Deontstaansgeschiedenis
het stukwordt alsvolgtgepresenteerd:ilr 1995attendeerden
drie jongeacteursi
toennogstudentenaande Toneelacademie
te Maastricht,Peterde Graefop
eenwonderbaarlifk verhaal.Een

Peterde Graefschiep(dus?)voor
zijn spelerszijn eigen'De Drie
MannenvanYpsilanti'waarinhii
de dolendeziele:nFelix,Wim en
gespeeld
Riemer,respectiievelijk
doorMarcelHensema,Fediavan
Huêt en Stijn Westend,ineen
verlatenNoord-,Hollandslandschapopvoert.Ze worstelenmet
het bestaanen zijn op rnek naar
gezelschap,
erkenningen liefde.
Onduidelijkiswie zezUnen
waaromzehier aiin. Zijn het drie
broersofdedrie mannenvan
YpsilantiwaardeAmerikaanse
psychiaterhetoverhad?Nogeen
vraagroepthetfeitop dat de
'
voorstellingdieaanstaarrde
dinsdagin de kleinezaalvande
Heerlense
Stadschouwburg
iu
draail,wordtgeannonceerd
de serieMonologendie zichals
inmiddelserkendfenomeenal
voor het derdeseizoenmanifesteert.WordendezinnenvanFein
lix,Wimen Riemermisschien
wezengedachten gesproken
doorééripersoou?
,,Watwevanavondgaanproberen te spelen,is héélmoeilijkuit
te leggen.Netalshet leven.Da's
ook heelnroeilijkuit leggen."
Het is de eerstetekst,alsvoice
overuitgesproken,vanRiemer,
de taudartsdie brodeloosisgewordendoordateenpatiëntiu
zijn stoelaaneenhartaanval
sneefde.
Hij spoeltaanin het
vatr
hutjein eenbarlandschap
Felix. de huiskamerfilosoof
die

droomtvaneenwetenschappelijkecarrière.Zo'rttekstdoethet
ergsleveÍnroeden
alsie rrietwist
stak.
dat PeterDeGraeferachter
ultieme
Nahetbovenstaande
clichébarsthet paseclrt los.De
Graefsteksttoont zich origineel,
luchtigen hartstikkegeestig,
exactpassendbij de drieacteurs
De
die'm moetenuitspreken.
anekdotes
diede personages
eruitgooien,zijn zo bizardater
volopte lachenvalt.Hetspelvan
Fedjavan Huêt,bekendgewor'Kadendoorzijnrol in de film
raktêr'is,zonderdeandereacteurstekort tedoen,vaneenzo
hooguiveau,dat ie je aforaagtof
hij nietwerkelijkdekrankzinnige
schizofreenis die hij speelt.Overigensroepenvrijwel alleteksten
de vraagop hoeerghet gesteldis
metdelrijze cellenvandedrie
heren.Dieherenzijn drukdoende metde zoektochtnaarhun
(gezamenlijke)
verleden,hun afkomst,alsmedede vraaghoehet
met henverdermoet.Ëndat allesmetflitsendspel.Lichtspeelt
eenenormgroterol indeze
voorstelliug,daaromook staat
lichtteclrnicus
ArneLievensverWieDe
meldalsco-regisseur.
Craefalsacteur,schrijverof regisseureerderaanhetwerkzag,
nietwillen
zaldezevoorstelling
ook
missen,Nieuwevolgelingen
welkom,denkik.
'De

DrieMannenvanVpsilanti'.
isop dirudag6oktoberte zienin
de kleinezaalvande Heerlense'
Aanvang
Stadsschouwburg.
20.30uur,meteeninleidingonr
19.30uur.Belom te reserveren:
045-5716607.
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