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Peter De Craef schryft en speelt níeurte monoloog

\ryereldverbeteraar

Van onze medewerker

BRUGGE - Na Et Voilà! schreef en speelt Peter De
Graef een nieuwe monoloog. Ombat is als tekst even
knap en de akteursprestatie is groot. Op het vlak van
partituur, motieven en teatrale instap zijn er veel
gelijkenissen en toch is Ombat heel anders. De tekst-
struktuur is opnieuw zeer fragmentarisch: uit herin-
neringen en reflekties, die teikens afgebroken wor-
den maar in een nieuwe kontekst weer opduiken,
rekonstrueert de toeschouwer het levensverhaal van
de verteller. Ombat iijkt iets toegankelijker omdat het
personage en de anekdotiek wat scherper gearceerd
zijn. Maar tegelijk trippelt de tekst in een soort mys-
tieke sfeeri Een heerlijke paradoks.

In Et voilà! luidt de waag in
hoever men met zijn verstand
vat heeft"op de dingen, en of
men weet dat men eigenlijk
niet weet. Want de grote stem-
mingen, die ons van hoger op-
gedrongen worden, liggen ver
buiten het bereik van onze we-
tenschappelijke teorieën. Het
gevolg is onmacht. Die on-
macht staat ook centraal in
Ombat, maar is in zekere zin
schrijnender. Het denken
maaktrplaats voor het schou-
wen, het verstand voor de ziel.
.Het. personage dat De Graef

met plezier neerzet, is een mis-:
lukte heilsprofeet. Toegevend
aan zijn roeping om goed te
doen, werd hij priester. Maar
hij ziet eruit als een verfom-:
faaide zielepoot, niet eens tot
een helpende repliek, laat staan
daad in staat. Zijn fysieke ver-
schijning kontrasteert schril ,

Teater
met de ouverture tot de mono-
Ioog, waar de man in duisternis
uit volle borst eerst meezingt
met Bach en er daama agressief
doorheen buldert. Alsof die
schaapachtige figuur, in ouder-
wets truitje, met een veel te lan-
ge slobberbroek, armen als van
een ledepop en benen die hem
moeizaam vooruithelpen, zich
één keer diep in zichzelf moet
kunnen uitleven.
De man probeert door te drin-

gen tot de ziel van de dingen.
het mysterie. Zo koncentreerde
hij zich ooit dagenlang op drie
meloenpitten in een laagje hu-
mus op een schoteltje, in de
hoop dat hij onder het leven
van de ontkiemende meloen.
plant het oerbeginsel, ,,meneer
meloení, zou ontdekken, met

wie hij zou kunnen praten. Het
is hem nooit gelukt.

Aan de in feite realistische
fysieke modellering van dit bi-
zarre type geeft De Graef een
subtiele expressiviteit die elke
imitatie overstijgt. Het is alsof
de woorden uit de ziel van de
man opborrelen. Je hangt aan
zijn lichaam en aan zijn lippen,
maar voortdurend lcijg je lichte
opwaartse luchtstoten, waar-
door je boven het personage
uitzweeft. Want meer dan een
rare vogel creëert de akteur een
levensgevoel. De anekdote
wordt parabel. Dat besef je ten
vollewanneer je merkt dat dezg
figuur in feite een machteloze
tijdgenoot is die, platgeslagen
door de op hem afstormende
chaos yan een wereld-in-op-
braak, rrog nauwelijks ,ja" of
,,neen" tot de dingen kan zeg-
gen en zich afwaagt wat hij hier
als enkeling eigenlijk komt
doen.

De luchtige toon roept een
goedaardige vorm van defai-
tisme op. Maar het is ook be-
angstigend, want zijn houding
tegenover moorddadig geweld,i I
liefde, leven en dood, goed en
krvaad lijkt op een soort exis-
tentiêle weerloosheid.,.In het
Braziliaanse stadje waar hij.
priester was, leerde hij Ombat
kennen, een man die mensen
gruwelijk verrnhkte en ver-
moordde. Die beschouwde dat
als zijn roeping'Het lijden lou-



"Ombat" van en door Peter De Graef in eenproduktievan Nova ZemblaenDeWerf. (foto JanVernieuwe/RF)

tert immers, en dus moet ie-
mand zich opofferen om het
leed onder de mensen te bren
gen, zichzelf geselend en bela-
dend met schuld en lijden. Zo
wordt misdaad een heilige
daaci. r

Daar kan de verteller weinig
tegen in brengen; ook hij of-
ferde zich blijkbaar op om een
heilige te worden. Domme
hoogmoed? Via het verhaal van
zijn wiend Bénicao, die zelf-
moord zal plegen, wordt hij ge-
konfronteerd met het mense-

lijk onvermogen tor ri"fae,i,.#Ërraioi'.nrfr.i rroriÀalante
Wa-argp hij ook weerlgeen ant' taalidioom, tussen personage
woord heeft. en tekstzegger. Die 

-twee 
ve-r_

.Dat krinkt .nógar, zwaarm""- ;#fitÁiLjïi.'i.iii*i11ï "i3:
di.g, .T3* tekst en'prezenrarie nie, áet grote ogen en..r, itiU.
zijn licht, geestig en vol. onver- gnjns in het wéitarra. "* ,i1,
wachte spelingen. Het is àlsof r bewustziin qraasr.
alles aarzelend rer plekke ont-
staat. De spirit van de voorstel. De pointe van het verhaal zit
ling 4t vooral ur- de wemeling echtér in zijn bezigheid buiten
van kleine spanningen fussen de tekst. Zijn werLkamel ont-,
wat gezegd wordt en het niet of vangt plots het heilig licht van
nog.niet uitgesprokene, tussen een tempel en onthult wat hij
de binnenwaartse blik en de hele dagen doet. Het lijkt wei
aanspreking, tussen de literaire een bezigheidsterapie. Hij blijkt

elgenhand-ig toestelletjes in el-
kaar te knutselen, die men in de
streek waar hij woont na de
dood op het graf neeÍzer, een
soort mecharrisch bewegende
,,engelvleugef'. Zo, helpt hij de
ziel uit het.lichaam bewijden.
Dus tochr een positieve daad.
Ten slotte wordt hijzelf een vlie-
dende ziel. Op weg naiu een
beter leven?
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Brugge. De Werf, tot 19 maart.
Yolgend seizoen toernee inWaande-
f€ll.t


