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'De dood is de grote vakantie'
Dn
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'Ombat' uan en door Peter de Graef

et Et Voilà, naar een verhaal
van Guy de Maupassant,
schreef en soeelde Peter de

Graef twee jaar geleden een ju-
weel van een toneelmonoloog. Nu
brengt hij Ombat, èen coproduk.
tie met De Werf in Brugge. De
tekst blijkt van een zelfde supe-
rieure kwaliteit. Opnieuw is het
een schoolvoorbeeld van mooi ge-
komponeerd, intelligent, spaar-
zaam en strak maar indringend
geschreven, beeldend, mysterieus
en droogkomiek vertelteater, dat
de lezerltoeschouwer uitnodigt tot
meedenken en mediteren over de
dingen achter de dingen.

'Ombat' is de niets meer dan zijn
klank betekenende naam van de
figuur die het leven van het
hoofdpersonage, de verteller,
grondig verandert. Die verteller is
een ex-priester die na jaren terug-
blikt op een episode uit zijn leven.
Zijn verhaal begint met de beden-
king "Meestal weten we niet meer
wat we hier nu eigenlijk kwanien
doen op het moment dat we eraan
begonnen" en eindigt met de
tnachteloze verzuchting "Ik wilde
weten wat ik had moeten doen."

Het verhaal is gesitueerd in Zuid-
Amerika. Tegen zijn zin wordt de
diepgelovige dommekracht Om-
bat er door het regeringsleger
steeds weer toe gedwongen ge-
vangen genomen vermeende gue-

I rillero's te vermoorden. Waarna
I hij steevast bieèht bij de dorps-

priester en als penitentie zichzelf
geselt. Op een dag vermoordt hii
ook' de priester,- die. edn verhou-

verhaal waarin geen woord te veel
mocht staan. Het moest intrige-
rend zijn en filmisch van opbouw,
om de toeschouwer meteen te
pakken en hem volgens mijn ei-
gen trajekt door de situatie te
slepen. "
"De drie figuren in het verhaal
zijn archetypen, die in velen van
ons zitten. Om te beginnen de
verteller, een goed mens maaÍ
vanbinnen verschraald. Hij heeft
geen norÍnen of ideologie waar-
mee hij de wereld kan begrijpen
of voor zíchzelf een koers uitzet-
ten. Hem rest enkel deftige iner-
tie. Met goede bedoelingen ver-
oorzaakt hij een hoop kwaad.".
"Daarnaast heb je de onbegrepen,
reine dwaas Benicao,.die met zijn
fantastisch lijkende maar verre
van dwaze redeneringen alleen
maar om aandacht vraagt. Maar
zelfs wanneer hij, doorredene-
rend, konkludeert dat de liefde
niet bestaat, wordt hij niet begre-
pen door de verteller."
"De diepgelovige Ombat verte-
genwoordigt als een konsekwente
en door God bestierde roeping het
kwaad, dat de verteller in zichzelf
onderdrukt heeft en niet wenst te
herkennen. Ombat definieert de
verteller en zet deze goede mens
op zijn plaats door hun beider
verwantschap aan te tonen. Deze
drie vormen samen een kracht-
veld, dat naar mijn gevoel de
wereld bepaalt.
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,de wereld zelf ," zegt De Graef.
"De beestachtige manier waarop
Ombat, die zichzelf al zo goed als
doodgegeseld heeft, door de dor-
pelingen wordt afgemaakt, zag ik
toen ik het verhaal aan het schrij-
ven was letterlijk gebeuren in een
reportage over de val van Ceau-
sescu. En die gelijkwaardigheid
van leven en dood i voor mij is het
leven een ziekte waaraan je dood-
gaat. MaaÍ ik geloof in reïnkarna-
tie, daarom schrijf ik ei ook zo
over. De dood is de grote vakantie
na een moeil i jk leerjaar. Ik vind ^-,
daar weinig diama áan. En ouer UU,

het geweld en wat mensen elkaar
aandoen verbaas ik me. Maar ik
ontken de zin ervan niet, want dan
zou ik de zin van de orde der
dingen en het eeuwige voortbe-
staan moeten ontkennen."

Ombat zal in zijn scenische vorm
iets minder strak zijn dan Et Voi-
là, "Daar gebeurde alles via het
denken, het hoofd," zegt De
Graef, "in een poging het vrijwel
ongrijpbare-te. grijpen. Ombat is
veel: anekdotischer. een relaas
vanuit het gevoel. De verteller is
zich hier oqk veel meer bewust
van zijn gehoor;'Het wordt dus
allemaal iets minder strak, maar
nog altijd minimaal. Het verhaal
vertqlt zichzelf. Ik help het een
handje:?'.  i  , '  : . ' '

Wat heet :..op de intussen al
voorbije première bleek De Graef
niet minder dan een meesterwerk-

ding en een kind heeft 'met'één
van zijn parochianen. De nieuwe
priester -de verteller, zoon van
een Fin en een Zuidamerikaan-
se- is een wereldvreemde man,
op zoek naar heiligheid; maar
zonder enige binding met of àanr
dacht voor de wereld waarin hij
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je van akteer--_en vertelkunst ge-
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de gelijkwaardigheid van leven en Nova Zembla, Ombat. Brugge, De
dood opvallend. Het leven is wei- Werf, vanavond eq 16 Vm 19 maart,
nig waard en de dood_ioort er íH:igidïË,ï$,""1!.ï:i$:ii:"#
gewoon bij. Is dat cynisch?. " t; l0 ;prti ;n 4'ttÁ z mei, áo riui.'"Niet,-cvnischeridan het levéir, en Uitgebreide toernee volgend ieizoen.' : -  . i :  I  , r ;  . :  ; ' i  , *  +  ,_^ ,  , -


