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Peter De Graef gaat aan de slag met Slachthuis 5, of De
Kinderkruistocht, één van de meest bekende romans van Kurt
Vonnegut, en één van de hoogtepunten uit de naoorlogse (anti-

oortogs)literatuur tout couÍt, gepubliceerd in 967.ln Slachthuis 5
wordt het verhaalverteld van Bil ly Pitgrim, die losgeraakt is van
de ti jd en in het verhaal voorturend reist doorheen zijn eigen
gruwetijke, onvatbare leven. Hij is kriigsgevangene, leeft tegelijk
(?) een doorsneeleven als Amerikaans burger, en wordt intussen
ook ontvoerd door de bewoners van de planeet Tratfamadore,
bewoners die in vier dimensies leven en voor wie het begrip 't i id'

een zeer bevreemdende invutting kri jgt. Eigentijk staat in
"Stachthuis 

5" de ti jd centraal, zowel op inhoudetijk vtak als wat
de mogetijkheden van de ti jd op stit istisch vlak kunnen beteke-
nen. "Tot de dingen waaraan Bitty Pilgrim niets kon veranderen
hoorden hetverteden, het heden en de toekomst", schrijft
Vonnegut ergens in de roman. De uitspraakvat het boek in een
notedopje samen. Het verhaat gaat overigens terug op een autobi-
ografisch element: net als zijn schepper overleeft Bitly in de
roman als Amerikaans l<ri jgsgevangene het vuurbombardement
van Dresden.

ln ry72, viff jaar na de publicatie van het boek, werd het at in
Hottywood verfi lmd door GeorgeRoy Hitl, met Michaet Sacks in de
hoofdrol. Binnenkortvolgt dus een theateradaptatie, een
monoloog van Peter De Graef. Hij zal de tekst op integrale en
tegetijk ook buitengewone manier brengen. Het is een votgend
soloproject van De Graef, na eerdere monotogen als "ltal<",
"Henry" en "N!ks". "Poetiewiet", heet de bewerking die peter De
Graef en Margrith Vrenegoor, in coproductie met De Stichting en
Courage, van Vonneguts klassieker hebben gemaakt. Die titel t i jkt
vreemd, maar hij refereert rechtstreelc aan de roman. Het boek
eindigt immers met de woorden: "Een vogel zei tegen Bil ly
Pilgrim: 'Poe-tie-wiet?'. Margrith Vrenegoor regisseert ook, de vor-
mgeving werd overgelaten aan Tom Verheilen en Paul Verrept Cie.

Tonn Rummens
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