
De Morgen

Scoren vanuit de rolstoel
Peter De Graef regisseert eigen tekst ,Hun,
l-jf ien doe je niets bij de aanvang van llan. Horen
t des te meer. Luide klassieke muziek en twee

Z-lstemmen die daar tegen opbrullen. De storm is
gaan liggen, roept de vrouwenstèm. Buiten wel, maar
de storm die door hun borst raast steekt nu pas goed
op. Dat komt omdat twee mannen en een vrouw in
een driehoeksverhouding tegenover elkaar staan. De
een heeft liefde te over, de ander heeft er te weinig,
maar vinden doen ze elkaar niet, tenzij in hun
gedeelde eenzaamheid.

Eddy (Peter De Graef) woont bij de verpleegster
Emilie (Katelijne Verbeke). Omdat ze ooit zijn tief-
de weigerde, sprong hij onder een wagen. Geplaagd
door een schuldig geweten nam ze hem in huis op.
Nu slijt hij zijn dagen in een rolstoel, terwijl hij
baalt van verveling en zijn hartstochten onderdrukt.
Emilie heeft een relatie met Frans (Koen Van Impe),
een arbeider die nu en dan uit zijn boortoren neer-
daalt.

Het dramatische konflikt in Han begint vanaf zijn
terugkeer.'Want Frans ziet het niet meer zitten mer
Emil ie. Na zi jn l iefdespl icht te hebben vervuld,
gooit hij de handdoek in de ring. Kotsmisselijk, met
de braakemmer bij de hand. Vanaf dat moment
zoekt hij vluchtpaden om zich te onttrekken aan de
versmachtende liefde van Emilie: hij heeft een
andere vrouw in Milaan (zogezegd), hij is naar de
hoeren geweest (zogezegd) en uiteindelijk ontmant
hij zich (zo gedaan). Probaat maar onhenoepelijk.

Het btihnebeeld yan Hun is bijzonder eenvoudig.
Links staat een stapel gevulde koekjesdozen, waar
je Emilie zandkoekjes hoort eten. C.entraal achter-
aan is een muurtje gebouwd met lege dozen. Eddy
bewaart er zijn liefdesbrieven aan Emilie in. De dia-
logen zijn al een hele poos aan de gang voor Eddy
in zijn rolstoel achter die muur vandaan komt racen.
Rechts bevindt zich een- losstaande deur, waardoor
Frans komt en gaat. Elk personage heeft zo zijn
eigen plaats waar het zich het vaakst ophoudt, een
pleisterplaats waar het zich kan terugtrekken om de
wondên te likken, om zich te verschuilen en er ver-
sterkt of totaal overstuur weer uit te komen.

Het is schrijnend zoals deze personages met
elkaar omgaan. Ze zijn eenzaam, hunkeren naar
warmte en toch hakken ze voortdurend op elkaar in.
Tijdens de kortstondige niet-aanvalspakten die ze
sluiteri, komen ze dichter bij elkaar te staan. Maar
dan nog antwoorden ze alleen met klank, niet met
inhoud. Eddy is een meester in het verzinnen van
ellenlange verhalen waarÍnee hij de aandacht van de
anderen kan opeisen. Zijn anekdotes, teorieën en
bespiegelingen zijn bovendien hoogst vermakelijk.
Emilie en Frans staan meer met de voeten op de
grond en hebben een minder grillige fantazie.

Deze verhoudingen weerspiegelen zich ook in het
akteren. Katelijne Verbeke draagt een gedemodeerd
wollen jurkje en een echt madammenkapsel. Ze
speelt het type mens dat nog verwachtingen heeft in
het leven en dat zijn best doet om nu en dan eens
goed uit de hoek te komen. Koen Van Impe speelt de
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lijdzame man die niet goed weet of hij nu wel of
niet moet ingaan op de hem aangeboden l iefde. Hoe
lachwekkend die personages ook mogen zijn, hun
gevoelens voor elkaar zijn een ernstige zaak.

Eddy daarentegen wordt uit dat veld van emoties
buitengesloten en hoeft dus geen waardigheid hoog
te houden om bij de anderen te scoren. Hij kan het
zich permitteren onnozel te zijn. Peter De Graef zet
al le middelen in die een komiek ter beschikkine
heeft. Hij speelt Eddy als een opdringerige etter mei
een snerpend Urbanusstemmetje, die zich overal
mee bemoeit tot Emilie hem met rolstoel en al door
de muur van blikken heen keilt. Et voilà, zo doe je
dat met stoute kinderen.

Dank zij het aangeefwerk van Verbeke en Van
Impe kan Peter De Graef volop scoren vanuit zijn
rolstoel. Hij trekt het laken sterk naar zich toe en
gaat soms te euforisch aan het werk. Daar staat
tegeriover dat hij in sommige scènes gewoon
onweerstaanbaar grappig is. De grimmige kantjes
van Hun kri jgen daardoor een stevig'tegenwicht.
Diep raken of ontroeren doet de voorstelling niet,
want het publiek lacht het donkere en het bijtende
van zich af. Hun is pretentieioos en vlot verteerbaar
toneel.

Geert Sels

De Stichting speelt Hun, l8/2 in De Werf (Brugge), 28/2 in
CC Berchem, 2 en 3/3 in Theater Bis (Den Bosch), 4/3
Stadsschouwburg (Arnhem), 13 tot l5/3 in De Brakke
Grond (Amsterdam), Volgend seizoen volgt een uitgebrei.
de toernee.
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