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DOEN! GAZET VAN ANTWERPEN

Peter De Graef zet samen met kompaan Bruno Vanden Broecke het grote gelijk op losse schroeven 

In de veertig jaar dat hij theater maakt,
reed Peter De Graef (61) een veelzijdig par-
cours. Als acteur rijfde hij in 1998 een Louis
d’Or binnen, maar de Antwerpenaar is min-
stens even bedreven in het regisseren en in
het schrijven van theaterteksten. Ook de
tekst van Niet Doen! is van zijn hand. Op het
podium geeft De Graef weerwoord aan  Bru-
no Vanden Broecke (44), zijn kompaan uit
de Eén-serie Den Elfde van den Elfde.

De jongste jaren stond je vaak alleen op een 
podium. Waarom nu met Bruno?

Tijdens gezamenlijke scènes voor Den Elfde
van den Elfde moesten we zo om elkaar la-
chen dat het bijna niet te filmen viel. Ook
voor Niet Doen! ligt een grote uitdaging erin
om op de planken niet voortdurend in de
lach te schieten. Vooral omdat we twee
mannetjes spelen die met de grootste ernst
klinkklare onzin uitkramen. Dat doen we
vanuit de overtuiging dat politici of weten-
schappers vaak fundamentele zever verko-
pen. Niet omdat wat ze zeggen domweg niet
waar is, maar omdat de waarheid – zoals So-
crates al zei – niet in taal kan worden gevat.
De meeste mensen vergeten dat wat ze zeg-
gen alleen maar iets is dat ze gelóven. En nu
zitten we zogezegd in een tijd waarin de
waarheid zoek is. Maar het is de waarheid
niet die zoek is, wel de consensus. Er is geen
gemeenschappelijke noemer meer. Als
mens moeten we er ons in de eerste plaats
van bewust worden dat alles wat we geloven
niet per se waar is. 

Bruno en jij schelen bijna twintig jaar.          
Een kloof?

Nee, ik merk dat ik met mijn ideeën meer
aansluiting vind bij mensen die jonger zijn. 
Zelf voel ik dat leeftijdsverschil niet. Leeftijd 
is alleen maar van toepassing op je lichaam, 
niet op je binnenste. Over het algemeen voel 
ik me 20, maar bij tegenslagen kan ik me 
soms weer 5 of 6 jaar voelen. Ik mediteer veel,
en weet dat het oud verdriet is dat dan op-
speelt. Ik houd dat ook niet tegen. Toen ik 
destijds 5 was, kon ik alleen maar denken als
een 5-jarige. Maar nu kan ik 5 jaar zijn als een
volwassen man, die bovendien al drie kinde-
ren heeft grootgebracht.

Hoe kijk jij aan tegen ouder worden?
Als prille zestiger ben ik de vorige generatie

nu mee naar het graf aan het begeleiden. De
laatste jaren ga ik tweemaal per week fami-
lie bezoeken in een bejaardentehuis. En ik
kom daar graag, het relativeert. Daar zitten
ze dan samen in hun pamper, de CEO naast
de poetsvrouw, te dementeren. Dat is wat er
rest van dat leven vol verlangen, verdriet en
hoop. Er is niet veel fantasie nodig om te be-
seffen dat je daar straks zelf zit. Tegelijk, van
de weeromstuit, groeit er een enorme waar-
dering voor het moment. Ik merk dat ik als
zestiger kan buigen op een enorm rijk inner-
lijk. Natuurlijk komt er sleet op het lichaam,
maar je hebt intussen wel geleerd dat er op
elk pijntje geen kusje meer moet.

Al bijna veertig jaar maak je theater. Hoe     
ervaar jij de evolutie in de cultuurwereld?

Je mag niet vergeten dat ik vanaf het aller-
prilste begin van mijn carrière heb moeten
knokken om er te mogen zijn. Ik ben gaan
lopen op het Conservatorium. Zonder diplo-
ma of acteurskaart kwam ik nergens aan de
bak. Ik heb vijf jaar een herscholingscursus
gevolgd bij de RVA. Bijna was  ik kaai-expe-
diteur, maar in extremis heb ik toch nog ge-
kozen voor toneel. Uiteindelijk ben ik zelf
stukken beginnen schrijven, maar toen was
ik al 33. Generatiegenoten als Lucas Van-
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W
anneer Peter De Graef
theater maakt, vertaalt
hij niet zomaar een on-
derwerp naar de plan-
ken, maar een heel
wereldbeeld. In Niet

Doen!, dat hij samen met Bruno Vanden 
Broecke speelt, staat het grote gelijk op 
losse schroeven. “We moeten ons er van 
bewust worden dat alles wat we geloven 
niet per se waar is.”

eenvoudigweg niet. De CO2 doen dalen en
tegelijk meer koopkracht genereren: dat is
niet te verenigen. En niemand durft die
koopkracht in vraag te stellen. Waarom
hebben wij koopkracht nodig? Om wat te
kopen? De grootste oorzaak van CO2-uit-
stoot is niet de vleesconsumptie of het ver-
keer, maar spúllen. De voetafdruk van on-
nodige spullen is gigantisch. En hoe wor-
den die spullen aan de man gebracht? Door
te zorgen dat wij een eindeloze honger heb-
ben naar afleiding. 

Hoe kunnen we daar tegenin gaan?
Door niet langer toe te geven aan een in-

dustrie die wil dat we voortdurend afgeleid
zijn. Dat er voortdurend iets te beleven valt,
of dat we het hele jaar door op reis willen. Je
hebt niks nodig om gelukkig te zijn als je
leert je te vervelen. Je moet beseffen dat je
niks nodig hebt. Dat het oké is om alleen te
zijn. In het begin ga je als een gek te keer.
We zijn zo opgenaaid door reclame en door
een industrie die inzet op onze persoonlijk-
heid, terwijl de mens zowat de hele geschie-
denis heeft moeten vechten voor zijn basis-
behoeften. Sinds begin jaren zestig kan de
wereld daarin voorzien. Misschien hadden
we toen paal en perk moeten stellen aan de
consumptie. Intussen blijft de industrie on-
ze persoonlijkheid pimpen met kookboe-
ken en interieurbijbels, maar dat hebben
we toch allemaal niet nodig? We zijn intus-
sen volkomen vervreemd van ons wezenlij-
ke zelf. 

Ben jij inmiddels zo onthecht?
(lacht) Oh, nee! Geloof nooit een ex-leuge-

naar die zegt dat hij niet meer liegt. Het
komt erop aan alert te blijven. Aandacht te
blijven oefenen, en dat is een oefening die
ieder voor zichzelf moet maken. De econo-
mie kan maar blijven draaien door achte-
loosheid. Aan ons om wakker te worden en
te leren op een andere manier gelukkig te
zijn. 
ILSE DEWEVER

“Je hebt niks nodig 
om gelukkig te zijn”

Peter De Graef versus onze 
consumptiedrift: “De grootste 
oorzaak van CO2uitstoot is 
niet de vleesconsumptie of 
het verkeer, maar al die 
spullen die je niet nodig 
hebt.” FOTO JEROEN HANSELAER

dervost, Luk Perceval of Warre Borgmans
waren toen al tien jaar aan de weg aan het
timmeren. Zonder subsidies ben ik naar Ne-
derland gezogen, waar ik jaren in allerlei
gezelschappen heb gewerkt. Pas sinds een
jaar of tien werk ik weer vooral in eigen
land. Nu kan ik leven van stukken die ik
schrijf in opdracht. Sinds kort probeer ik
voet aan de grond te krijgen in de beeld-
industrie. Ik heb een vierdelige serie ge-
schreven voor de Nederlandse tv, een ne-
gendelige serie voor de Vlaamse markt ligt
bij Netflix. Afwachten of het iets wordt. Mis-
schien verdwijnen die scenario’s, waar ik
anderhalf jaar werk in gestoken heb, straks
in de pedaalemmer. Is dat erg? Nee, het is
zoals het is: ik kan eten, ik kan mijn reke-
ningen betalen.

Opmerkelijk dat we je niet vaker op het witte 
doek zien. Prikkelt filmen je niet?

Natuurlijk wel, als jongere begin je te acte-
ren om ooit in een film te spelen. Maar in-
middels weet ik dat het niets wordt met mijn
filmdroom. Om te beginnen houdt de came-
ra niet van me. Je moet pakken op beeld, en
dat doe ik niet. Soms is er lelijk uitzien een
pluspunt, maar ik zie er zo slecht uit op
doek dat er weinig mee aan te vangen is. Ten
tweede is cinema commercieel. Om meer
volk te trekken kiest men een BV, en ik ge-
niet te weinig algemene bekendheid. Boven-
dien is filmen oervervelend. Een draaidag
duurt lang en heeft veel dode momenten.

Nochtans pleit jij ervoor dat we ons moeten 
leren vervelen.

Er heerst nu in de wereld een vorm van ka-
pitalisme die ons gedrag als grondslag ge-
bruikt. Al wat we doen op het internet
wordt door datamining in kaart gebracht.
De resultaten daarvan zet men in om winst
te maken. Die consumptiedrang staat haaks
op de ecologische gedachte. Het kan niet zo
zijn dat de economie blijft groeien en dat de
CO2-uitstoot daalt. Onze politici blijven die
dingen allebei verdedigen, maar dat kan


