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BERCHEM -,,Poetiewiet...l" Zo-
als Peter De Graefde roep van de
eenzame vogel nabootsi in de
doodse stilte na het bombarde-
ment op Dresden, klinkt het als
een tere boodschap van hoop.
Over het trauma van Dresden
schreef de Amerikaan Kurt Vonne-
gut in 1969 de psychologische
sciencefictionroman Slqchthuís
vijf: een pijnlijke aanklachg gro-
tesk en vol zwarte humor. Een
kolfle naar de hand van De Graef,

Met Margrith Vrenegoor be-
werkte hij de telat tot een boei-
ende theatermonoloog. De opti-
cien Billy Pilgrim duik in zijn bio-
grafie, praat soms in de derde
persoon over zichzelf en kruipt

ook in de huid van andere perso-
nages. Die versnippering maakt
iets voelbaar van de versDlinte-
ring in zijn geest. Hij loopt iussen
spiegels die kriskras zijn opge-
steld en komt voortdurend zich-
zelf of iemand anders tegen.

Het is alsof hij stukken tijd ver-
zamelt, want Billy is zijn veranke-
ring in de tijd kwijt. Hij bedriegt
zijn wouw, staat een ogenblik la-
ter als kind aan de rand van het
zwembad, gaat dood, zit dan
weer in de oorlog, treedt op in
een tallshow... Hij noemt zich
een,,tijd-spast", hij beleeft verle-
den en toekomst verkrampt als
,,nu", Zijn de stoppen dan door-
geslagen?

Als Amerikaanse kijgsgevange-
ne in Dresden overleefde hii de
aanval op de stad, die 130:000
mensen doodde. Maar iets in hem
is voorgoed kapot. Het leven kan

alleen nog zin hebben als hij zich-
zelf opnieuw kan uitvinden.
Sciencefiction kan hem hierbii
helpen. Hij vertelt over zijn reii
met een vliegende schotel naar
een andere planeet.

Daar wordt tijd niet ervaren als
een snoer van stippen, maar als
een veld waar alle tijdsmomenten
naast elkaar uitgestald liggen, zo-
dat je ze telkens weer kan opne-
men. EIke belevenis ligt opgeslo-
ten in haar moment en bliift voor
altijd wat ze is. Je verdwaalr er
niet meer in een verleden dat een
onbetrouwbare herinnering is ge-
worden, en je hoeft er ook niet
meer bang te zijn voor de dood,
want die is een moment oar naast
alle andere in je landschap inge-
schreven is. Het is Billy's overle-
vingsstrategie.

Fantastisch bij De Graef is de
groteske logica waarmee hij ge-

zwind wetenschappelijke of filo-
sofische theorieën inplant in zijn
personage. Je blijft er in je ver-
beelding op doorbomen. In de
ruimste betekenis van het woord
is hij de komediant die mer een
ontwapenende authenticiteit ziin
bizane personage op het toneel
opbouwt, zonder hierbij zijn pu-
bliek te vergeten.

-Met de gelukzaligheid van een
charmezanger en een stem die
meer aan blueS doet denken
sleept deze Billy je mee in brutale
kampverhalen, hij slaat, zalft,
lacht en ontroert. Als een enter-
tainer die het publiek opgetogen
onderhoudt over zijn tijdserva-
ring en ze ter plekke illustreert.

Peter De Gra{ speelt ,,Poetiewiet".
Totarnee tot 30 noyember.
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