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Komiek Yan een driehoeksverhouding
Van onze meda,uerker

BRUGGE Peter De
Graef schreef enkele jaren
geleden r.oor Nova Zembla
een tekst die moest dienen
als vertrekpunt voor een
improvizatie rond Goethes
psychologische roman Dle
Wahlvetwandtschaften. Sa-
men met Katelijne Verbeke
en Koen Van Irnpe voert hij
die basistekst nu op. Arne
Lievens assisteert hem in
de regie. Hun! is een pro-
duktie van De Stichting. De
tekst duwt het stuk minder
vooruit'en is ook minder
gekristallizeerd dan Et voilà
en Ombat, maar het gege-
ven en vooral het spel van
de akteurs intrigeren in ho-
ge mate. Hier zijn mensen
aan het werk die iets te ver-
tellen hebben.

Teater
Zoals scheikundige elemen-

ten een natuurlijke neiging
hebben tot het vormen van
verbindingen, zouden wetma-
tigheden van aantrekking en
afstoting ook de menselijke re-
laties kunnen bepalen. Die af-
finiteitsgedachte paste Goethe
toe op de werking van het lief-
desproces, wanneer een man
en een wouw in het leven van

een gehuwd koppel binnen-
dringen. Hun! is geen bewerk-
ing van Goethes boek, maar
een soort parallelgebeuren
rond hetzelfde principe. Dat
die,,chemische" werkzaam-
heid in de mens zoveel heibel
teweegbrengt, komt natuurlijk
doordat hij op zijn emoties re-
flekteert, ze ,,korrigeert", be-
slissingen neemt. De voorstel-
ling brengt die vorm van ,,af-
standelijke betrokkenheid"
van de rede in beeld'met een
cymisme dat tegelijk spranke-
lend en gruweli jk is.
Toen zijn liefde voor Emily

onbearrtwoord bleef, gooide
Eddy (Peter De Graef) zich on-
der een.,goedergr-Iliftie op een
bouwterrein" Nu'zit hij in een
rolwagen. Emily (IQtelijne
Verbeke), die verpleegster is,
vond het haar plicht hem in
huis te nemen maar trouwde
met Frans, die op een boorto-
ren werkt. Met zijn drieën wo-
nen ze samen,'maar elk zit op
zijn eiland. Op zekere dag be-
kent Frans (I(oen Yan ImPe)
dat hij een relatie heeft met
een andere vïouw, naar wie hij
de brieven stuurt die Eddy ver-
geefs aan Erniiy schrijft. Is het
lief van Frans nu in feite Ed-
dy's lieP Het is een van de
groteske konselaarenties van
dit verhaal, waarin alles zich
met alles verbindt en explosies
niet te vermijden zijn.

Ze ,,beperken" elkaar met
hun liefde, barsten van
schuldbesef, verdringen met
nogal wat poeha de Pijn van
hun frustraties om de anderen
te sparen, noemen het sPijt,
maar ontmaskeren.het gevoel
meteen als een uiting van ego-
ïsme. Het is een sPel val zelf-
beklag en boete, van woede en
onmacht. Maar Hun! is alles-
behalve psychologisch-realis-
tisch. De heersende vervreem-
ding vermomt zich niet in Pin-
teriaanse nevels, maar is ex-
travert aanwezig. Dat geldt
ook voor de andere zielserva-
ringen,' die in, tekst , en spel
,aangezwengeld worden tot
potÍ'ende komiek.

In deze driehoeksrelatie
neernt elk ook ruimtelijk een
eigen positie in. Emily leeft te
midden van een berg dozen
met zoete wafeis van Destroo-
per. Eddy legt een absurd ver-
band tussen de aanmaak van
suikers en' het scheikundig
proces .van de erotiek, een
schakel die af en loe nonsensi-
kaal in de tekst opduikt. On-
dertussen opereert hij als een
knorrend monster vanachter
zijn blikken wand van lege
wafeldozen, ontdaan van hun
wikkel en waarin hij zijn nut-
teloos liefdesproza bewaart.
Frans is de meest mobiele; hij
beschikt over een deur. Ziin

buitenleven, inclusief het lief-
desavontuur, is blijkbaar eere
vergeefse vluchtpoging var;
zijn verbeelding,- die ook weer
strandt bij Jules Destrooper.

Iflevend in dat net van ge-
sponnen suiker, slaan de per'
sonages om zich heen. Veelal
produceren ze een kakofonie,
maar ook soms verrasseno
harmonische klanken. Hoc
burlesk ze ook tekeergaan.
meestal blijven ze autentiek,
omdat hun gek fysiek gesput-
ter geen voeling verliest mer
wat innerlijk aan de gang is.
Water uit de-fles als een tra-
nenvloed over je gezicht gieten
is kombineerbaar met echt ge-
j'airk; de bloedtrighe-id,van een
lullige zelfverminking sluit te-
derheid noch spoL uit.

Als ,,stuk" is Hun! niet echt
een kluif. Maar men werkt
aan een speelstiji, iets wat we
de laatste tijd in het jonge tea-
ter opvallend missen. Laten we
het een soort buffo-naturalis-
me noemen, doorspekt mel
zwaÍte humor. Niet een relati-
vering die de dingen speels ba-
nalizeert, is hier aan de orde,,
maar het geprononceerd tonen
én weglachen van de dingen.
Zo wordt wreedheid komisch
en krijgt het komische iets
wreeds. Ook dat is een affini'
teit.

Fred SIX

\

, s

N

+<
\

%

\ 1 .

\i --

È <
: 3 À

È r' * ' È
. ' .  È.'s. 

*'\ \
tsLi H

* s
* S È
L

rq)
!>

.È
M


