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MIX
TROOST
Iedereen kan gewoon aanschuiven
vanavond om 19.00 uur bij deMedia-
matic Fabriek (VOC-kade 10, Oosten-
burg) voorTroost: elkemaandag is er
eten en lezen en in augustus is het
thema ‘jongens’. Vanavond leest Jan
vanAkenuit zijn historische roman
Deafvallige. De deuren enbar openen
om 18:00, om 19:00 aan tafel. (Met
verder o.a. op 2 september Sebasti-
aanAndeweg, 9 septemberDirk Vis
en 16 september Anneke Claus.)

www.mediamatic.net of tel. 6389901

FILM
DAYS OF HEAVEN
TerrenceMalick regisseerde in 1978
de filmDays of heavenmet Richard
Gere, vanavond om22.00 uur in Kri-
terion. Als staalwerker vermoordt hij
anno 1915 zijn baas en vlucht hijmet
zijn vriendin (BrookeAdams) en zus-
je (LindaManz) naar het platteland.
Daar krijgen ze onderdak bij een
doodzieke boer (SamShepard).
Malick regisseerde ook ondermeer
The thin red line,The tree of life en
To thewonder (nu in de bioscoop).

www.kriterion.nl of tel. 6231708

THEATER
DE WARME WINKEL
Gezien 25/8 Wat De achterkant Waar
Stadsschouwburg Nog te zien 28-31 au-
gustus en 17-21 september

HHHHI

De achterkant is onzichtbaar tot op het laatstemoment.
Dan gaat het decor omhoogwaar ToneelgroepAmster-
dam Lange dagreis naar de nacht speelde en zien de laat-
ste toeschouwers in de grote zaal van de Stadsschouw-
burg ons zitten: verscholen onder zwarte doorschijnende
burka’s, uitzinnig klappend voorWardWeemhoff enVin-
cent Rietveld vanDeWarmeWinkel.

Bijna vier uur zittenwe achter een raam in de coulis-
sen, datweer achter het decor verscholen is.We zitten
precies achter de achterwand vanhet schouwburgtoneel.
We zien de zaal vollopen, de acteurs opkomen, hun tek-
sten zijn hoorbaar door een speaker. Gijs Scholten van
Aschat loopt een paar keer langs door de coulissen en er
is tussendoor bezoek vanMariekeHeebink. AlsWeem-
hoff en Rietveld te hard schreeuwen, vechten of bonken,
horenwe een technicus die hen tot stiltemaant.

De achterkant is bedacht enwordt gespeeld door De
WarmeWinkel, op ditmoment één van de interessantste
theatergroepen inNederland. De ongeveer 35 toeschou-
wers zitten op klapstoeltjes en zijn via de artiesteningang
naar de coulissen geleid. Reserveren kan alleen via een
sms’je naar nummer 06-45359284.

Weemhoff enRietveld spelen dat het theaterseizoen
2026/2027 is, DeWarmeWinkel is dan allang verdwenen.
ZoalsWeemhoff het verwoordt: ‘Vanhet vlaggenschip
van de verbeelding verwerdenwe tot het boegbeeld van
het egotheater.’ ToneelgroepAmsterdambestaat nog
wel. Sterker, het gezelschap speelt het dertiende seizoen
van Lange dagreis naar de nacht.Weemhoff enRietveld
zijn langharige, gefrustreerde acteurs, die af en toe

RamseyNasr of Roeland Fernhoutmogen vervangen. Ze
fulmineren op de binnenstromende toeschouwers in de
schouwburgzaal: “De gemiddelde leeftijd isweer bijzon-
der terminaal,” grappen ze. En ze geven af op het saaie
toneel in de grote zaal. Het is verrassend verfrissend hoe
grof ze zijn. Ivo vanHove, JanVersweyveld (‘Verswaf-
feld’), Halina Reijn, Roeland Fernhout: niemandwordt
gespaard. En regisseur Johan Simons, vorigeweek nog bij
Zomergasten, krijgt het er flink van langs.Maar ook el-
kaar en zichzelf sparen ze niet.

Het is kritiek op theater, een protest, een knipoog en
eenhommage tegelijk. Af en toe lijkt het een beetje te veel
gericht op theateringewijden– zeker als nonchalant
wordt verwezen naar collega’s en theaterwetten –maar
als toeschouwer zit je tegelijkertijd op het puntje van je
stoel. Dubbel live is dit, want je ziet twee voorstellingen
tegelijk, die elkaar elkmoment uit het lood kunnen
schieten. Het is origineel en voyeuristisch, vilein en pijn-
lijk.

Hoewel Lange dagreis in de recensie hiernaastmin-
der goedwordt besproken, is een compliment aan Ivo
vanHove op zijn plaats. Hij geeft kleinere groepen en jon-
gere regisseurs de kans zich onder de vleugels van To-
neelgroepAmsterdam te ontwikkelen. Aanhet slot van
de avond komt hij ook applaus halen, niet alleen bij de
grote zaal,maar ook voor het handjevol publiek dat bij
De achterkant zit. Een echte gastheer.
Lorianne van Gelder

Loeren
achter
het
doek
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TipsMAIL &WIN
BOARDWALK EMPIRE 3
Seizoen 3 vanBoardwalk empire is
vanaf 28 augustus verkrijgbaar op
dvd en blu-ray.Martin Scorsese is de
regisseur en producent van demet
eenGoldenGlobe en EmmyAward
bekroondeHBO-serie over deAmeri-
kaanse drooglegging in de jaren
twintig inAtlantic City. Van de serie
met Steve Buscemi zijn 3 dvd-boxen
tewinnen.Mail vanavondnaam,
adres en telefoonnummer;morgen
krijgen dewinnaars bericht.

Mail naar: mailenwin@parool.nl

THEATER
TONEELGROEP AMSTERDAM
Gezien 25/8 Waar Stadsschouwburg Wat
Lange dagreis naar de nacht Nog te zien
t/m 13/12, aldaar
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JAZZ
RUBEN HEIN EN FRANCIEN
VAN TUINEN
Gehoord 23/8 Waar Concertgebouw,
Koorzaal

HHHII

Dag uit het
leven van een
getormenteerd
gezin

ETEN EN DRINKEN
TOPSPORTBOX
Wat Spaghetti integrale Van Hello Fresh
Getest 25/8

HHHHI

Gezond en
kakelvers eten
helpt voetballers
van Ajax

Twee heel
verschillende
zangers die goed
samengaan

Ophoogniveau sporten gaat hand in
handmet bewust eten. Klinkt lo-
gisch,maar in de voetballerij is dit
bewustzijn nog vers. Thulani Serre-
ro, de Zuid-Afrikaansemiddenvelder
vanAjax, atmaanden fastfood. Tot-
dat iemand vande club aan de bel
trok. Nu is hij één van de spelers die
vanHello Fresh een sportmaaltijd-
box afnemen: elkeweek een doos vol
gezonde ingrediënten enmakkelijke
recepten.Wel zelf even koken.

De porties zijn afgemeten, in de
hoeveelheid ingrediënten op de
kookinstructieswordt onderscheid
gemaakt tussen ‘sporter’ en ‘suppor-
ter’. Bij de paellamet reuzengarna-
len, kipfilet en groene olijvenmoet

de sporter bijvoorbeeld 150 gram
snijbonenmeebakken, de supporter
maar 100 gram. Verder drie takjes
tijm voor de sporter, twee voor de
supporter. Het zit hem in de details.

We testen de spaghetti integrale
met tartaar-tomatensaus en venkel.
Véél venkel.Maar lekker is het, ka-
kelvers enmakkelijk temaken. De
box is vooral bedoeld voor alleen-
staande spelers die zelf hunmaaltje
moetenmakenna de trainingen.

Waaromheeft Ajax die Topsport-
box niet eerder gebruikt?Hoe goed
was Theo Janssen geweest als hij de
Febo had overgeslagenmet eenmaag
vol gegrilde groenten- en kikkererw-
tensalade had aangelegd voor zijn
vrije trappen? Enwas Jeroen ‘pizza’
Verhoevenniet gewoon eerste keeper
geworden als hem zilvervliesrijst was
gevoerd?We zullen het nooit weten.

Maar dat Eriksen vrijdag die bal
in de kruising joeg, zat hemmis-
schien nét in die verse courgette van
de avond ervoor.
Kees van Unen

Het is gewaagd, een concert openen
met een delicate en afwijkende uit-
voering van één van de hoogtepun-
ten van de popgeschiedenis. Toch
begint zanger en pianist RubenHein
het gezamenlijke optredenmet zan-
geres Francien van Tuinenmet het
inzetten vanGod only knows van The
BeachBoys. Veel herkenning roept
het niet op.

Er komenmeer oude hits voorbij,
zoals het door de pianist solo ge-
speeldeMarlene on thewall van Su-
zanneVega. Verder bevat het reper-
toire vanavond jazzstandards en
songs van beide hoofdpersonen,
waarbij het erg aardig is dat ze el-
kaars nummers zingen. Zo zingt Van
TuinenElephants, de eerste hit van
Hein.

Beiden hebben eenheel andere
benadering van communicatie. Hein
draait zich vanachter de vleugel naar
de zaal toe omde toeschouwers aan
te kijken, Van Tuinenwendt haar ge-
zicht dikwijlsmet gesloten ogen af
vanhet publiek.Wat behandeling
van de tekst betreft is de articulatie
bij de zanger vaak slordig en bij de
zangeres verzorgd. Hoemeer het con-
cert vordert, des te beter lijken de
twee zich te kunnen inleven in het
verhaal van de liedjes.

Hein heeft veelmelancholie in
zijn stem, dat is tochwel een sterk
onderscheidende karaktertrek. Van
Tuinen heeft geen uitgesproken tim-
bre, haalt weinig vocale fratsen uit,
kent geenmachtsvertoon, en juist
daardoor houd je het lang uitmet
haar zang.

Ten slotte zijn er tweemuzikan-
ten die hier zeker genoemdmoeten
worden: bassist Sean Fasciani en
drummer Joost Patocka. Zij voorzien
demelodieën enharmonieën van
eenuitstekende ritmische basis.
Jan Jasper Tamboer

Debitterste beledigingen,meteen gevolgd door excuses.
Regisseur Ivo vanHove heeft al lang ietsmet hetwerk
van EugeneO’Neill. Bij Het Zuidelijk Toneel regisseerde
hijHet begeren onder de olmen en het fascinerendeRijke-
manshuis, bij ToneelgroepAmsterdammaakte hij het
veelgeprezenRouw siert Electra (dezeweken in reprise te
zien). Nuwaagt hij zich aanhetmeest complexe stuk van
deAmerikaanse toneelschrijver enNobelprijswinnaar, of
in elk geval z’nmeest autobiografische.

Lange dagreis naar de nacht toont een dag in het le-
ven van de familie Tyrone, bestaande uit een alcoholi-
sche vader (Gijs Scholten vanAschat), een aanmorfine
verslaafdemoeder (MariekeHeebink) en twee zoons: een
mislukte acteur (RamseyNasr) en eenmislukkende dich-
ter (Roeland Fernhout). In een inwhisky gedrenkte nacht
zeggen ze elkaar dewaarheid,maken ze elkaar verwijten
en beuken ze elkaarmurw.

Het decor is een onpersoonlijke huiskamer, zoals ont-
werper JanVersweyveld er al dozijnenmaakte, hier vol-
strekt kloppendmet de beschrijving van demoeder dat
het huis nooit een thuis is geworden. Er staat niets anders
in dan een enorme tafel en een even grote plant. Een ein-
delozewenteltrap spiraalt de kap in, dieHeebink beklimt
als ze haar spuit gaat zetten. Er staan geen stoelen en de
acteurs zitten op de grond of hangen opde tafel. Allemu-
ziek is van singer-songwriter RandyNewman,wiens af-
standelijke sarcasme slecht lijkt te passen bij O’Neills in-
tensiteit.

Het is niet de enigemerkwaardige keuze in deze voor-
stelling. VanHove lijkt tewillen benadrukken dat achter
al het kwetsen ook nog steeds familialewarmte en gene-
genheid te vinden is en de voorstelling begintmet de fa-
milie in omhelzing verstrengeld.Maar het contrastwerkt

niet: de combinatie van verbale beledigingen en licha-
melijke affectie voelt onwaarachtig aan. Door die onge-
loofwaardigheid gaat O’Neills stuk nogal trekken en gaat
je ineens opvallen hoemechanisch de psychologie van
de personages eigenlijk is. Alle vier de gezinsledenheb-
ben hun eigen beschadiging, die expliciet wordt ontraad-
seld en die hun gedragingen tot in detail verklaart. Het
ouderwets reductionistischemensbeeld krijgt op geen
enkelmoment tegenwicht, en daardoor rijst de vraag
waaromToneelgroepAmsterdamdit stuk eigenlijkwilde
spelen.

Wat rest is dat de spelers voormooiemomenten zor-
gen.Met name Scholten vanAschat is prachtig: oud en
verslagen,maar dan plotseling doet hij zijn autoriteit gel-
den. Zijnmonoloog over de jeugd van de oude Tyrone is
het hoogtepunt van de voorstelling. Ook Fernhout is
mooi getormenteerd.

Het opmerkelijkste aan deze voorstelling is ietswat
de toeschouwers niet kunnen zien: tegelijkertijd speelt
theatergroepDeWarmeWinkel achterop het toneel de
voorstellingDe achterkant (zie de recensie op de pagina
hiernaast). Als je evenwacht nadat de zaal is leegge-
stroomd, doemen ineensVincent Rietveld enWard
Weemhoff op het toneel op.Weemhoff noemde in een in-
terviewDe achterkant een protest tegen het huidige re-
pertoiretoneel. Daarvoor hebben ze een uitstekendmik-
punt gevonden.
Simon van den Berg

Drie takjes tijm
voor de sporter,
twee voor de
supporter
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