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Een sober decor bestaande uit een rond tafeltje en twee rieten stoelen: meer heeft Stefaan van
Brabandt niet nodig om de levensloop van het beroemdste filosofenkoppel uit de twintigste eeuw
te verbeelden. Frank Focketyn en Sien Eggers kruipen in de huid van Jean-Paul Sartre, de
grondlegger van het existentialisme, en zijn levensgezel, filosofe en schrijfster Simone de
Beauvoir. In een setting die doet denken aan een typisch Parijs terras blikken de twee terug op
hun leven – en wat voor één.
Het had weinig gescheeld of Sartre en de Beauvoir hadden elkaar nooit ontmoet. Het oorspronkelijke plan
van de Beauvoir’s ouders – haar uithuwelijken door middel van een riante bruidsschat – viel in het water
door het plotse faillissement van haar vader, waardoor ze noodgedwongen moest gaan studeren aan dezelfde
school als Sartre. Die laatste was (klein, dik en met een pokdalig gezicht) niet bepaald een adonis te noemen.
Van liefde op het eerste gezicht was dan ook geen sprake – de Beauvoir stuurde haar kat (in de vorm van haar
zus Poupette) naar hun eerste afspraakje. Maar Sartre was volhardend en wist de Beauvoir toch te veroveren
– en de twee bleven hun leven lang bij elkaar. Samen zetten ze zich af tegen de normen van de bourgeoisie en
sloten een filosofische liefdespact: geen monogamie, geen jaloezie en complete openheid.
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Pingpongen met sneren
Van Brabandt zou bijna twee jaar aan dit stuk gewerkt hebben, en dat is te merken. De toeschouwer wordt
ruim anderhalf uur ondergedompeld in een van de populairste filosofische stromingen uit de twintigste eeuw:
een spoedcursus existentialisme, zo u wil. Toch voelt de tekst nooit stoffig of wollig aan en worden zelfs
complexe begrippen uit Sartres theorieën behapbaar. Dat is vooral te danken aan de vlotte dialoogvorm, die
Eggers en Focketyn zich schijnbaar moeiteloos eigen hebben gemaakt. Soms kabbelt het gesprek rustig
voort, soms wordt er gepingpongd met sneren, maar altijd spat de liefde ervan af. Je zou als toeschouwer
bijna vergeten dat je niet écht met Sartre en de Beauvoir op café zit.

Verantwoorde ontspanning
De Beauvoir maakte ooit een lijst van soorten mensen die ze het leukst vond, en de mens die zichzelf serieus
neemt stond helemaal onderaan. Jezelf niet te serieus nemen loopt dan ook als een rode draad door het stuk,
waarin humor en het occasioneel verbreken van de vierde muur niet geschuwd wordt. Wie had er dan ook
beter gecast kunnen worden dan Sien Eggers en Frank Focketyn – twee topacteurs die, ondanks dat ze
zichzelf ook niet altijd serieus lijken te nemen, toch een meeslepend en soms zelfs ontroerend spel hebben
neergezet? ‘We hebben van ons leven een goed verhaal gemaakt,’ zei Sartre op zijn sterfbed tegen de
Beauvoir. En dat is precies wat Van Brabandt ook gedaan heeft, een goed verhaal gemaakt waarin biografie
en dramatisering door elkaar heen lopen. Een aanrader voor een portie verantwoorde ontspanning op de
zondagmiddag.
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