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Overleven, soms zieje r,o
in een flits hoe dat werkt
l ï 'hri:,tc,r
I  .  a ,  í t : x i  í S l

I SUrtrttruir 5, nrar lÍurt Yonncjut
. i Spel: PstBÍ d€ Sraef. Regie: Hat-
I grith Yranegoor, Bmltirg: Peter
I d6 0raêf & targri$ Vrcnegoor. Ed-
I venraal ScfrosiltuÍg ÀnshÍdar
I (20/9), lfin 2U9: htÍnëe.

StUy FÍ|gnl& de hooÍdpercuon
uit Kurt Vonnleguts boek $Iaagh-
terlwuse ftpÊ, i$ een overlwer. .
Hij over{ecfdr het bombEÍd€-
ment op Dresden, en hii bteet
overeind in het leven na de
Tweede Wercldoorlrrg Tcrnau-
wemood misschien" en het ene
uroment makkcliikcr dan hct an-
dere. 'Zo gaat daf, zegt hij vaak"

Actcur Pcter dc Graef en rcgi*.
seuse Margrith Vrenegoor na-.
rnen Vunnegutu werk als uit-
gnngspunt'qÍoor hun nieuwc stuk
SlnêÍtthuis 5:. een aangríjpende
mon<iloog van bijna anderhall
uw. Peter de Grael is Bilfy Pil-
grim, de kleine Amerikaanse sol-
daat die op 22-iarige leeltijd met
cEn aantal kriiggse-
vangen wordt gemaakt cn na hct
kamp tereehtkomt iu e€n leeg-
staand abaitoir in Dresden -'

slachthuis 5. Dsor stom toeral
ovedecft hii daat hct all€$ver-
woestende bqmtiardernent

Ds Gracf iu <xrk de Billy die
daama, tenrg in de States, trouwt,
vadet ïr'erdt, en geld verdient als
opticien. Een rrran, kortorn, dic
esn gEwoon lwm leidt - rnaar
tnch nèt niet helemaal Om de
vemchrikke$ke herinneringen
het hooH te kunnen bieden heeft
Billy een fanÈasiewereld gescha-
pert" lraamaar hij ao af en isè
afreisl lfeinig mcn$cn die daat-
ven afweten; totddt Billy aich op
gevorderde leeÍtijd meldt bii een
radiotalk$how, en verhaalt ran
ziin awnh$en op Tralftmadore'.

DÊ Gra€f speelt een prachtigc
rol als de owrlwer die, om de piin
te dempcn, tij&ei*jc* rnaakt - en
ziin publiek meeneeurl Zo zijn we
op het ene momcnt getuige van
het beeetachtige tranrport naar
het kamp, en de Íreedheden be-
gaan door Eillfs lotgcnotcn * om
het volgende moment de held
straalbcropcn aan te Mfen rrp
een feestie vosr opticiens, *aar bii
voor de zoveelste maal ziln vrouw
bedriegt. Juist als de ellende on-
draagliik drËiSt te worden, giipt

hij terug op ie ts lollig*, of schiet hij
voonrit naar betere tijden.

lloor dio opzet wardt het relaas
n€rgens zwaar of larrnoyanÍ- Er
rralt ecn hoop te grinniken, en zo
realiseer ie ie soms in ccn flits hoe
het werkt, oyerleven.

Het decor is ecn spicgellafuEint
- vol met kamertiee van Billy's
herinacring. Het doet aok dienst
als rijdende atscheiding.

De Graef wisselt behendig van
rol speell nu eens voor talkshow-
hs.Et {plus gasten), dbn weer voor
een kijvendc dochter 0f een nare
autohandelaar, Maar hetruooist is
hij als dc man zelf, BiUy Ptlgdn.
Eigenlift uo nlaar iemand.

Dan dcnk je ook even tenrg qf,n
die klaine man die Dc GracÍ neei-
zeËe in Nifu, siin vorige mooie
monoloog. Zs maar ccn (tqsi)
mannetje, dat probeert de sin van
het bestaan te doorgronden, en' vaak genoeg mogt constaterÊn: a;
ÈaaÍ. dat Bliftbaar. Aan het eind
van de yoonstelling heefi llc Graef
ziin spiegels op een nj. lVe erjn
terug in Dredeq na de ramp. De.
enigËtl die niet stil aiin, ziin de
vogels. Et is niets raccr tc rsggcn.

l(arin YererÊ


