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Helemnalklaar

T H E A T E R
Niks door Peter oe Grae:. Teks: en
regie: Peier de Graei Lichi en re-
giel Ame Lievenà. Fraductie: De
Siichting/Feier de Graei Eur*au
Barel en De Toneelschuur. Gezien:
1811, Taneelschuur Haadem. Tour--
nee tqt 9/3. Van 22121/m 23./2 in
Bellevue Amsterdanr,

Peter de Graef is dapper. Hij
schreef een moeili;-ke, emotio- -
neel zwaar op de rnaag liggende
nonoloog die hij zelf {dtr-o€rt.
Niets is zp eenzaarn Ys$r een ac-'
teur als een monoloag spelen. 0p
eea leeg toueel mef $lechts een
stapeltje lan lier paltets elt een
cleken als decor, zii en staat hij
zich anderhalf uur uit de naed te
r,terken. Daarnaast had hij qok
nog de bravoure. of zelfspot mis-
schien, onr zijn voorstelling de
nàam.,\.TrïÍ5 te gevellJe moetÈaar
dunren.

De Graef is bekend van zijn
mooie rollen bij oqder meer het
Uaechtse gezelschap De Faar-
denlrethedraat. Hij komt uit
Vlaas.delen eu het personage,dat
bij speelr, bedient zich dan ook
va5 Vlaamse rrroOrden en t-\'pisch
BelgÍsche gegevens. Dat mealilt
niets uit went het verhaal van de
voorstelling is. uciverseel.

Het duurt even voord,at duide-
lijle wordt wat De Graef beoogt-
Hij begint de avond met de ver-
zuchtingdat al zo veef is gszegd,
det hij niet weeÈ wat hij nog aan
al dic wos&len moet ioÊvoegen-
FIij begint te associêrcn: Ëraarom

zijn koeiea zwartr,vit gevlekt, ter-
v*'ijl ze zo veel gxes eten?

Net als de kijkerfiuisteraar de
dreiging begint te voelen dat de
vsslstslling rlergeÍrs over gaat
.- of nog eÍgeÍ, o\,rÍ het toneel-
spelen en het theEter rpaken
zelf- verandert de actenr vÊu-
koers en laat hij informatieve d*
fails los waaruit btijkt dat bij een
man Ëet een speeifieke autobip
graie speelt.

Het is een màa àsn het eind-
punti mct dien verstandc dat hij
misschieu niet zijn $'sieke be-
sta.enseinde vselt nÁderen msar
emotioneel wel helemaal klaar is
meÍ de wereld. Dit heeft te In&
ken met wcrk dat niet gocd gaat,
en een bealrijf dàt wÊrÍIt ver-
kocht aan cen- faillissementen-
maker. F.l daarnaast is er Á:rj+
zijn sriendin die hern bij huu
eerste ontmoeting het gevoel
geeft'dat zij rw*ee zebra's war€n,
temidden van eeu lardde eeels'.

Er zitten talloze yan dergelijke
mooie vondsten in de telgt" En
Peter de Graefis het we1 toever-
troutrd een daor het leven ge-
krÀ'etrte man te spelen. Met zijn
hoofd diep nrssen zijn schoudert
ge::okken schuifelt hij over het
lege toneel. Zijn karakteristieke
raspst€rn klinkt n* eens luid,
daa weer bijaa fluisterend, Het ist
uiteindelijk eÊn en al treurigheid
met zijn personage. Àls je een-
maal op de nominatie staar klap
pen te kdjgeu. kun je ze niet
ontlopen.
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