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Peter de GraeÍ lïlêt...

Ombat
' 

Io h"t begin van hel teatersei-
zoen heeft Peter de Graef ons ver-
rast met de opmerkelijke vertol-
kingvande rolvanGeorge in "Wie
is bang voor Virginia Woolf ', gere-
gisseer<i <ioor Dir-k ïanghe. Op dat
ogenblik had Peter de Graefreeds
menigeen overtuigd van zijn
eigenzinnig talent mel de prezenta-
tie van "Ombat", een door hem zelÍ
geschreven en gealrteerde tealer-
monoloog. In deze monoloog ver-
eenzelvigt De Graef zich met
Orgen Massanen, zoon van een
parelduikster en een Fin-se hoogte-
werker die in... Brazilië diamant
heeft gevonden.

Massanen wordt priester en
lbeft in Alpi, een tot rtadje uitge-
groeid Braziliaanse dorp. In Àlpi
ontmoêt Nj Benicao, een kleine
man die weemde berekeningen
maald en kwieuze gedachtenkoes-

Genoeg
l-let sladsbestuur van de Arlevelde-
I lstad onderzoekt hoe het kan ver-
hinderen dal er voor de eeuwwisse-
ling nog grote hotels in de Artevelde-
stad worden ingeplant. Er ziin er ge-
noeg, zo heet het!

Ooit klonk het anders: in de iaren'70 en'80 werden de grote hotelke-
lens met open armen ontvangen in
Gent. Hoe meer kamers, hoe meeÍ
vreugd, zo klonk het toen. Vandaag
ziin zowat alle grote holelketens in
Gent aanwezig. Maar dikwijls bliiven
de kamers leeg. En daar moet nu wat
aan worden gedaan.

De stad wil nagaan oÍ er een mo-
gelijkheid bestaat om nieuwkomers in
de hotelsektor te verhinderen zich
nog in Gent te vestigen. Kleintles,
met pakweg 20 kamers, zijn nog wel-
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tert; ontmoet hij vooral Ombat, de
dilike "goedzak" die, in regerings-
opdracht, tegenstandeÍs ver-
moordt, vooraf komt biechten ett
absolutie eist en zich tenslotte, alg
perriieníie, iioi.rdgetelt.

Zeer fragmentarisch haalt Mas-
sanen herinneringen op, spÍeekl
hij gedachten uit, vermengrt hij zijn
verhaalelementen. Desondanks
krijgt de zonderlinge geschiedenis
vat op de toehoorder, krijgrt ze haar
dubbele betekenis, zet ze herhaal-
delijk - ondanks de tragiek - aan
tot lachen. Dat ligrt in de eerste
plaats aan de manier waarop Peter
de Grael -binnen een kaal dekor -
zijn tekst zo doet leven dat men
hem... zietgebeuren.

Met zijn hese stem, aarzelenc,
onwennig, argeloos en toch indrin-
gend, fysisch in harmonie met ziin
voordracht. maakt De Graef van
zijn "Ombat" een dramatische m*-
ditatie die voortdurend aangni;g
en - zonder emfaze - laat vermoe-
den dat er méér schuil gaat achte:
de zichtbare dingen en de herken-
bare gebeurtenissen. Teater van
zeldzameintensiteit.

JanD'Haese

Hel is weer de liid van de ca-
deaus, en de problemen van dc
sclrenters. Want wat moet ie v'an'
daag de dag aan ie kinderen en 7'o
klefu*inderengeven?

Ze hèbben alles!, hoor ie aile
qponsonklagen.

En je kunt je wouw lochniel orir
de hawrklap geluk*ig maken mel
een kakÍus oÍeenvetplant. IíeÍ iuit
geraaktwl

r- ...-r J^^- ie- Á-l à^ t .àó/

Opletten, Hugo! ln memoriamIn "Belladonna", hel laatst ver-
schenen Meesterwerk van den heere
Hugo Claus, permitteert de auteur
zich een cynisch "grapje" dat niet zo
best overkomt bij de overgevoelige
Noor dn e cie rl andse recensen Íen.

Zo heeÍt Rer'nian Mulder in NRC
Handelsblad last van "vetwiizingen
naar zuke tware lhema's als de
jodendeportaties en hel venet". Op
een paar plaalsen maakt Claus daar
toespelingen op, maar wat hij daar-
mee precÍes voorheefr, is mij voor-
alsnog een raa&el. Zo komt er een
nogal onsympatieke wouw met een
àond in het boek voor, die terug-
denkt aan haar deportatie. Over
haar merlí de plaabelijke postbode
op: "Achter prtkkeldraad zou ze het
best op haar plaalst zijn." En hijver-
wlgt: "het is oorlog geweest voor
iederee n, maar als iedere en d a aram
proÍiteert om zijn evennaaste le klo-
ten, dan zijn we ver van huis."

Hekelt Claus met dit sooí verwii-
zingen het anli-semiÍrbme? Keerl hii
zich tegen de morele wonchriÍten
dje kunslenaars nu l<wellen? Wil hij
de plichtnatige verwijzingen naar
de'l\veede Wereldoorlog in moder-
ne romans belachelijk maken? Of
steelt hij iuist ieb na wat op geen
e nkele manier te du ide n is?

Deze vier wagen komen uit de
penvandeh.R. Mulder

Helemaal gerusl is de recensent
niet want hiJ konxiuo'eeí: '?;ï Èa,'i ne
niet goed voorstellen dat een gerou-
tineerd schrijver als Claus deze ver-
wijzingen ondoordacht heell opge-
nomen. Hij moet zich bewust zijn van
de konnoÍaÍr'es waítrmee ze in ver-
band worden gebrachl en dt'e fteb-
bengeaccepteerd."

Tol zover de zedenmeester.
Claus is gewaanchuwd.
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Wat is een...
"wijventreiterhe"?
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Carlo H
ln zijn 74ste jaar, op 16 decembe

teden.
Hii was hoogleraar emeritus i

gewezen BRfiil-medewerker voor,
mentenzoÍg. Hij venrierf vooral b
Davidsfonds, waaman hij van l9?3 t

ïtlij herinneren ons de woelige
fonds in l9?3. Zij was de wurdoop'
te Àula van de I'euvense universitet
hing vol geroep en geschreeuw. D
het Davidsfonds, die de verenigin
varen: progessief, links, maatsch
weinig llamingantiseh. Voorzitter H
stoelle als een schipper naasl GcC.
reseryes waren uitgeput, gng hij d
de woorden, die als mokerslagen o
de storm tot bedarenbrachten.

Nochtans was Carlo Heyman ee
omgang, kunslminnaar en poëet, r<
ke jaren voor het Davidsfonds - na
Derine als voorzitter en van Clem c
is Nj erin geslaagd opnieuw rust
kultuunereniging, en heeft hij zic.
om de schade te herstellen die de I
ten hadden. Het zd zijn grote verdÍ

Carlo Heyman was ook llaminq
blijk gegeven in het Davidsfonds,
van Vlaamse Vereniging, dat toen r
zator van de Halle-betoging in l9?4

Om gezondheidsredenen leeÍde
oÍ meer teruggetrokken en hield hi

Met Carlo Hetrnan verlies! \la
man, een stevige flamingant en eer
mensen wordt Vlaanderen van jaar

Àan mewouw Heyman, haar kin
innige lÍistelijke deelneminge.

Deverloren eervan
Jozef Geeraerts

Bourgeois-auteur Jeí Geeraerb
wordt - als hij thuts is en dus niel op
reis meÍ la belle Eleonora - gere-
geld door Humo bedacht meÍ een
intewiew. Een niet onadrdige geste
die de verkoop van het laatst afge-
sclrerrden boek zeker niet in de weg
sÍaaÍ.

Rudy Vandendaele had dus wee.r
een afspraakin Drongen-Baarle met
de oud-koloniaal. De o zo gevoelige
Jef woont er ín een gezellig huisie
waar hij ongestoord muziek kan
beluisferen, van een glas wiin geniet

Álgt^tis
hun model na één annzalig iaatlie
al voorbijgeslreefd is, en dal ernu
een nieune È uiÍgekomenmetnog
meer mogelijkheden. En dan vol-
gen er een hoop Íecint3cle Íer-
men, w aawan ik gee n bal sl,ap, en,
moedeloos het hootd scfiudden4
ga ikdan naariurs.

W ant ik wil ge en computer. Ook
al kan ik er Bach en Vivaldi tegelijk
op spelen. Ook al kan ik er Íeke-
ninaariac naa nal'an nntvlrwii àa

ras.
k zag hoe ze allemaal diep en

Íeleurgesteld ademhaalden, en
ÍensloÍÍe de "muis' toonden.

Ik ieb die "muis" eens goed be-
keken, ik mocàl ze zelís eens aan-
raken, en ik heb zachlies gemom-
peld:

"Oh! Dat is dus de muis. Ik àad
ee me helemaal anders worge-
steld. Zo meer van lrippellrippel-
ídnnel "


