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De bultenaar met de mooiste
Berchem / Vah onze medewerkster
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Auteur, acteur en regisseur Peter hetmaggeenvideoclipworden."
De Graef bouwde tussen 1992 en DeGraefisernuterug,kleinscha-
1998 een opmerkelijk oeuvre op lig, als auteur en acteur van zijn
met monologen als Er voilà...!, tekst Nilrs. Nochtans zei hii enkele
Ombaten Henryen groepsproduc- jaren geleden, na de mónoloog
ties als HUN! en De drie mannen Henry Q99T\, in een interview dat
van Ypsilanti. Nadien week hij een hij geen 'stukskes' meer wou
paar jaar uit naar Nederland. "Door maken. Hij glimlacht: "Op een gege
de wetten van ven moment kun
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je toch weer niet
meent hij zelf.
s t t : i -  - ^ - ^ tMUn gezel- | stem en lichaam,

Sally De l(unst

S T TniC ik nu opnieuw dezelfde

I\Hx'.',ï' "Í;Ë'*::'oï " 3.:
moeting, nadat áe eerste poging tot
dit interview voortijdig was stilge-
lqd. "lk vertel namelijk niet graag
nl'ee keer dezelfde dingen.". Het is
een intentie die hij ook heeft in zijn
theaterwerk: "HoeweJ de tekst altijd
dezelfde is, probeer ik op een podi-
um op het niveau van improviseren
te werken, zo weinig mogelijk te
herhalen. Het is als muziek: ikwerk
met mijn gevoel, en ik hoop te ont-
roeren en te doen lachen." Een
gesprek over zijn nieuwe monoloog
\iki.

De Paardenkathedraal in Dirk Tang-
hes gelauwer?e voorstellingen Rer'-
gen en De wereldverbeteraar,
schreef Drijfrjs voor Huis aan de
Amstel en regisseerde twee voorstel-
lingen voor De Trust; En nu is hij
terug in Vlaanderen.'

"De beslissing om terug te keren
was vooral praktisch", zegt De
Graef. "lk ben het zat om uitgere
kend ongeveer drie maanden per
jaar in de auto te zitten. Het heeft
natuurlijk ook te maken met mijn
laatste ervaringen in Amsterdam. Ik
regisseerde er Manfred, een tekst
die ik geschreven had voor negen
acteurs van De Trust. Dat wrong,

het was een clash van werelden. van
mijn eigen intuïtíef werken en hun
cultuur van analytisch toneel
maken. Ik schreef vanuit mijn
gevoel dat de huizen in Maanderen
blaffeturen hebben, waarachter er
allerlei dingen broeien. Op een
gegeven moment vjel het me op dat
het grachtengordelpubliek van De
Trust geen blaffeturen aan zijn huis
heeft. Toen dacht ik 'Waar ben ik
hier mee bezig? Het is tijd om terug
te gaan.'

"Ik wilde opnieuw low profile
starten in Vlaanderen, met De Stich-
ting, met kleine producties, zonder
te veel verwachtingen. Rergen speel-
den we soms vijf keer per week. Op
dat moment wordt het een routine.
Toneel moet een gebeurtenis zijn,

kunt wel nog eens een nieuw stuk
spelen op hetzelfde orgel. Al repete
rend slijt je heel voorzichtig uit je
oude sporen en groei je naar een
nieuw mengsel."

In Niks zet De Graef een ikoer-
soon neer die zijn bedrijf krvijt-
speelt. Tussen de sappige anekdotes
over het bedrijfsleven sijpelen gaan-
deweg verdriet en depressie door,
maar ook harde wetenschappelijke
feiten en filosofische bespiegelin-
gen, zoals in zijn vroegere monolo
gen. Het schrijfproces was deze keer
heel specifiek, aldus De Graef: "lk

heb de werkelijkheid op het einde
gedramatiseerd, maar voor het ove

schap De Stich-
ringkreeggeen I lmj' 
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Nederland r . . j. I len, het laten bui-
;i;;à;;';;*., gebeurtenis zijn, | 'i.il"'ffi""d;
flappen te nft ftónh I tetst. De mensen
r1.iàiun om net m*g, ggen I kennen dat

i:#j Ht"1t yideoctipt worden' | f,iiïïïlufru*iï
HU speelde al eens openge-
onder meer bij trokken, maar je

Peter De Graef:'Uiteindel'rjk kun je op het toneel toch niet iets anders
vertef fen dan wat erin jezelf zit; (Foto Eric de Mildt)

rige is Nr/<s gebaseerd op waarge-
beurde feiten. Ik ken de mensen die
dat meegemaakt hebben persoon.
lijk. Wat md enerzijds opviel, is hoe
marginaal zij door hun lotgevallen
geworden zijn. Dat was voor mij
vaak heel confronterend. i{,nder-
zijds vond ik die man een hele scho-
ne, gelukkige mens. Hij staat's och-
tends op en als hij zin heeft in verse
garnalen, rijdt hï naar Oostende.
En dan is hij een hele dag zoet met
het pellen van die garnalen. Ik had
meteen iets van 'dat plaatje wil ik
vertellen'. Maar ik kwam dan tot het
besef dat ik niet het vermosen heb

om een volle dag compleet gelukkig
te zijn met honderd gram ongepel-
de garnalen. (lacht)lkbértzo niet. Ik
heb net, na een periode van abso.
Iuut overwerk in Nederland. een
halfjaar onthaasten achter de rug,
waarin ik mezelf versehrikkelijk
ben tegengekomen. Daar is veel
materiaal uitgekomen: 'lk zit hier
en ik adem. Waarom moeten wij
heel ons leven wankelend oo een
overmaatse surfplank staan gillen
dat we ons amuseren? Mag ik niet
gewoon zitten?' Zo voelde ik me op
dat moment, dát kon ik vertellen.
Aan het begin van het proces heb je
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het *'as een clash van werelden, van
mijn eigen intuitief werken en hun
cultuur van analytisch toneel
maken. Ik schreef vanuit miin
geoel dat de huizen in Vlaanderón
blafferurea hebben, waarachter er
allerlei dingen broeien. Op een
gegeven moment viel het me op dat
het grachtengordelpubliek van De
Trust geen blaffeturen aan zijn huis
heeft. Toen dacht ik: 'Waar ben ik
hier mee bezig? Het is tijd om terug
te gaan.'

'lk wilde opnieuw low profile
stanen in Vlaanderen, met De Stich-
trng, met kleine producties, zonder
te veel verwachtingen. Retgen speel-
den we soms vijf keer per"week-. Op
dat moment wordt het een routine.
Toneel moet een gebeurtenis ziin,
het mag geen videoclip worden."

De Graefis er nu terug, kleinscha-
lig. als auteur en acteur van ziin
tekt Nrks. Nochrans zei hii enkáe
jaren geleden, na de mónoloog
Hewy (1997), in een interview dai
hii geen 'stukskes' meer wou
malcen. Hij glimlacht "Op een gege

Peter De Graef: 'uiteÍndeÍijk kun je op net toneet tocn ni* iets anoil

een idee, en dat verhaaltje staat er
wij snel. Maar uiteindelijk kun je op
het toneel toch nièt ietianderi vei-
tellen dan,wat erin jezelf zit."lk verveel me vaak gruwelijk als
ik naar theater ga kijkán. Wanneer
ik zelfiets maak, dan ga ik in mijn
verbeelding in de zaal zitten èn
vraag ik me af: 'Wat is nu het laatste
dat ik verwacht? Wat is spannend?'
Dat o_nderzoek gebeurt op een bijna
naïef niveau. als een jongetje dat
met grote ogen zit te kijken. Langza_
merhand vormt zich dan een stuk.
Je komt in dat proces natuurliik ook
wel voor momenten te staan dat je
jezelf een vervelend ventje vindt,rdát
niets te vertellen heeft. Dat is heel
dubbel. Aan de ene kant is het mijn
stiel om toneel te spelen, maar aán
de andere kant zou ik voor de rest
van mijn leven mijn mond willen
houden. Er wordt al zoveel gekwet-
terd. (nadrukkelijk). In de mèdia, op
internet... dat is een hoop spreeu-
wen die in feite roepen: ,Hou van
mii! '"

I\4arielouise Stheins, zijn collega
uit Relgen, zei ooit over zichzeif,
over hem en over regisseur Dirk
Tanghe dat ze alledrie precies van-
uit die oerkreet - 'Hou van miil' -
theater maken. "Dat klopt", beaàmt
De Graef. Scherpt de waardering
(onder meer de Thersitesprijs ii
1997 en de Nederlandse Louis d?Or
in 1998) het vertrouwen dan iriet
aan? De Graef schudt zijn hoofd:"Die prijzen waren een geschenk,
omdat ze me carfe blancie gaven
om verder te doen, maar in feite
staan z€ haaks op mijn geknoei op
privévlak. Je kunt het vergelijken
met een bultenaar die een prijs
krijgr voor de mooiste bult. Ug Uti;it
echter een bultenaar... Enerziids
benaderen ze je als een prijsbeóst,
maar anderzijds zien ze niet in dat
je ook maar een mens bent die het
lastig heeft met zichzelf. Daarom is
mijn gezin zo belangrijk: daar mag
ik bedolven onder de bloemei
thuiskomen, ik blijf gewoon de
paPa."

ven moment kun
je toch weer niet
buiten je eigen
stem en lichaam,
buiten je eigen
manier van
schrijven, vertel-'
len, het laten bui-
telen van de
tekst. De mensen
kennen dat
natuurlijk, je
hebt die regisrers
al eens openge-
trokken, maar ie

kunt wel nog eens een nieuw stuk
spelen op hetzelfde orgel. Al repete
rend slijt je heel voorzichtig uit je
oude sporen en groei je naar een
nieuw mengsel."

In Nilrs zet De Graef een ik-per-
soon neer die zijn bedrijf la,iijt-
speelt. Tussen de sappige anekdoies
o-ver het bedrijfsleven sijpelen gaan-
deweg verdriet en depressie door,
maar ook harde wetenschappelijke
feiten en. filosofische lespiègeiin-
gen, zoals in zijn woegere monolo
gen. Het schrijfproces was deze keer
heel specifiek, aldus De Graef: .,lk
heb de werkelijkheid op her einde
gedramatiseerd, maar voor het ove
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rige is Nr?s,gebaseerd op waarge-
beurde feiten. Ik ken de mensen die
dai meegemaakt hebben persoon-
lijk. Wat mij enerzijds opvièI, is hoe
marginaal zij door hun lotgevallen
geworden zijn. Dat was vóor mií
vaak heel confronterend. Andei-
zijds vond ik die man een hele sclio-
ne, gelukkige mens. Hij staat 's och.
tends,op en als hij zin heeft in verse
garnálen, rijdt hij naar Oostende.
En dan is hij een hele dag zoer met
het pellen van die garnaÉn. Ik had
meteen iets van 'dat plaatje wil ik
vertellen'. Maar ik kwam dan tot het
besef dat ik niet het vermogen heb

om een volle dag compleet gelukkig
te zln met honderd gram ongepel-
de garnalen. Uacht) Ikbérr zo niet-. Ik
heb net, na een periode van abso.
luut overwerk in Nederland, een
half iaar onthaasten achter de rug,
waarin ik mezelf verschrikkeliik
ben tegengekomen. Daar is veel
materiaal uitgekomen: 'lk zit hier
en ik adem. Waarom rnoeten wii
heel ons leven wankelend op een
overmaatse surfplank staan àilen
cat we orrs amuseren? Mag ik niet
gewoon zitten?' Zo voelde ik me op
dat moment, dát kon ik vertellen.
Aan het begin van het proces heb je

ilrk gaat vanavond in première in het CC
Berchem, om 20.30 uur. Voorstellingen tot en
met 25 september, telkens om 20.30 uur. OD
tournee in VlaandeÍen en Nederland tot en
met l6 maart. Info:03/235.04,90 (Thassos).
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