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Marx, Socrates en Spinoza had hij al gehad. Nu komt regisseur
Stefaan Van Brabandt met Sartre & De Beauvoir – en het zullen
niet zijn laatste filosofen zijn.

Drieëndertig jaar nadat ze voor het eerst samen op de scène stonden,
roepen Frank Focketyn en Sien Eggers het powerkoppel van het Franse
existentialisme tot leven. In Sartre & De Beauvoir onderzoeken ze wat het
betekent om vrij te zijn: ‘Altijd kunnen herbeginnen is een enorme rijkdom.’

Tom Pardoen in gesprek met Frank Focketyn en Sien Eggers voor Knack.

Focketyn & Eggers gaan in gesprek met 
Sartre & De Beauvoir

Jean-Paul Sartre en Simone De Beauvoir waren niet alleen
intellectuele krachtpatsers, ze waren ook de vedetten van hun tijd. 
Eggers: Natuurlijk. Ik heb ze niet hoeven op te zoeken. Toen ik twintig was,
speelde ik in een amateurvereniging en kende ik de toneelstukken van
Sartre – L’enfer, c’est les autres, amai – en Simone kende ik van haar
feminisme. 
Focketyn: Mensen van onze leeftijd hebben die twee nog bewust
meegemaakt. Ze hadden de leeftijd van mijn grootouders. Ik was twintig in
1980, toen Sartre stierf, en Sien was dertig. Simone is zes jaar later
gestorven. Ze waren vedetten, maar ze hebben ook veel betekend. Ze waren
deel van het intellectuele establishment in de jaren veertig, vijftig, zestig,
zeventig én tachtig.

Niet dat hun filosofische oeuvre een hapklare brok was. 
Focketyn: Nee, dat klopt. Maar door er genoeg mee bezig te zijn, voel ik
meer en meer aan wat ze wilden zeggen. Zijn toneelstukken waren veel
concreter dan de rest van zijn werk. Zo werkte hij de theorie uit in de
praktijk. 
Eggers: Ik heb ondervonden dat ik zijn abstracte denkvermogen niet heb.
Maar Simone had dat ook niet. Haar werk is ook veel concreter.

Sartre en De Beauvoir liggen aan de grondslag van een filosofische
traditie die vertrekt van de uniciteit van het individu. Hoe begrijpen
jullie dat existentialisme?



Pers
‘Sartre & De Beauvoir’ is zó meeslepend uitgevoerd dat je bijna hallucinerend de zaal uit
loopt" ★★★★★ - Hein Janssen, De Volkskrant
"Een dialoog waarin elk woord op de juist plaats staat en, voorzien van de juistelach en
intonatie, het publiek niet alleen doet mijmeren over de liefde tussen dietwee maar ook
doet mijmeren over het leven en de liefde zelve." ★★★★ - Els Van Steenberghe,
Knack Focus

Focketyn: Niets ligt vast, en de identiteit van een mens is nooit af. Dat is een
ongelooflijke vrijheid. Als je nieuwe krachten hebt, is alles mogelijk.
‘Openheid en mogelijkheid’, schrijft Stefaan in zijn tekst, ‘is wat we zijn.’
Eggers: Wijzelf en niemand anders dan wijzelf bepalen wat we willen zijn. We
kunnen ons op elk moment heruitvinden. We kunnen altijd herbeginnen
door ons af te vragen: wat vind ik belangrijk, en wat maakt mij gelukkig? Dat
is een enorme rijkdom die je jezelf cadeau kunt doen. Maar dat heeft niet
met rijkdom te maken, het is een kwestie van aandacht. Het doet me denken
aan een uitspraak van mijn moeder toen ik klein was. Als zij in het dorp naar
het toneel ging, bleef mijn vader thuis om op ons te passen. Toen ze
thuiskwam, vroeg hij altijd hoe het geweest was: ‘Awel, Gust, het was schoon,
want er zat iets in.’ Dat is toch magnifiek? Dat heb ik altijd onthouden: er moet
betekenis zijn.

Sartre en De Beauvoir waren verwante zielen, en vermoedelijk kan
men hetzelfde over u twee zeggen. Wanneer hebben jullie elkaar
voor het eerst ontmoet? 
Focketyn: 33 jaar geleden, in 1989, toen we samen in Winteravondsprookje
speelden. Nand Buyl was artistiek leider van de KVS, Sien speelde de
koningin en ik prins Florizel.

Klikte het meteen?
Focketyn: (lacht luid) Voor mij wel, maar misschien was het, zoals bij Sartre
en Simone, niet onmiddellijk wederzijds. 
Eggers: Maar jawel! Soms kom je mensen tegen van wie je het gevoel hebt
dat je ze altijd hebt gekend. Zo was het met Frank. Hij valt je niet lastig,
bekijkt je amper, maar hij is er wel. In dat stuk moest hij op wacht staan.
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