
L
ap, verkeerde kant van het toneel, vrees ik aanvan-
kelijk tijdens deze rouwkamerversie van Eugène
O’Neills Long Day’s Journey into the Night. Het is
hier, bij Toneelgroep Amsterdam, al zwart wat de
klok slaat. Zwarte kostuums en een

zwarte huiskamer voor een zwart gezins-
drama waarin moeder morfine spuit
 terwijl echtgenoot en zonen zuipend
 toekijken. Tijdens de Amsterdamse opvoe-
ringen (en alleen daar) wordt ondertussen
aan de achterkant van het decor voor een
select publiek een ander stuk opgevoerd:
Achterkant. Daarin geven twee acteurs van
De Warme Winkel droogkomische
 commentaar bij wat er van voor gebeurt. 

Die speelse flair mist Van Hove. Hij toont
hulpeloze zielen die verschrompelen
onder het kille lusterlicht in hun deprime-
rende huiskamer waar amper meer staat
dan een tafel, een plant en een platendraai-
er. Door een prachtige clair-obscurbelich-
ting en de centrale, sierlijke wenteltrap
straalt die strakke, desolate ruimte óók wel
schoonheid en speelsheid uit, maar dat
evenwicht tussen het speelse, het schone en
het sombere vindt Van Hove maar af en toe. 

In zijn openingsbeeld, bijvoorbeeld. James, Mary
en hun zonen staan in een hecht kringetje, de armen
stevig om elkaar, gevangen in goudgeel strijklicht.
Je ziet samenhorigheid, maar je voelt hun onvermo-

gen om samen te leven. De tragiek waar
elk gezin mee worstelt. Een halfuur later
dient zich nog een straf beeld aan:
‘mama morfine’ kruipt op tafel en legt
haar dertigjarige zoon Edmund als een
baby aan de borst. In het componeren
van meesterlijke beelden die het verhaal
overstijgen, het tegelijk samenvatten en
je een steek in het hart bezorgen, piekt
Van Hove. Het is zonde dat hij niet vaker
inbreekt in O’Neills woordenstroom met
zulk een teder beeld dat glans geeft aan
de somberte.

Gelukkig regisseert hij vier kanjers die
drie uur lang ijzersterk spelen. Vooral
Ramsey Nasr stunt als de rebelse zoon
Jamie, een kwajongen met een opengere-
ten hart. Hij speelt grappig én tragisch.
Borrelend van levenslust en ziedend van
weltschmerz. Dat vonkt, en maakt het erg
de moeite om aan de voorkant van de
scène te zitten. E L S  V A N  S T E E N B E R G H E
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P O D I U M

HET REKWISIET
Whiskey brengt kleur 

en troost in het schrale
leven. Hoe meer moeder

spuit, hoe meer vader 
en zonen zuipen. Aan de

achterkant van het toneel
– in de Amsterdamse

opvoeringen – drinken 
de acteurs overigens

dezelfde whiskey.

OP SCHOOT 
BIJ MAMA MORFINE
Ivo Van Hove draagt het gezin van een junkiemoeder 

ten grave in Lange dagreis naar de nacht. 
De scène oogt zwart, de kostuums ook. 

Ramsey Nasr brengt licht en lol.

LANGE DAGREIS NAAR DE NACHT
Toneelgroep Amsterdam

Tot 13/12 op tournee. In België te zien in Antwerpen (10-12/10, deSingel). 

tga.nl, desingel.be

★★★★★
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[NU IN HET THEATER]

HERNEMING 

ESCORIAL
Transparant en Collegium
Vocale
★★★★★

Josse De Pauw regisseert
 zichzelf en Dirk Roofthooft in
Michel de Ghelderodes eenak-
ter. Zo meesterlijk dat dit stuk
een plaats verdient in de troon-
zaal van het Belgisch theater. 

transparant.be,
theaterzeelandia.nl,
klarafestival.be 

HERNEMING 

C(H)OEURS
Les Ballets C de la B
★★★★★

Overweldigende koorzang,
haast pijnlijke intieme
danssolo’s en een magistraal
belicht parketdecor zorgen
voor een vurige, bij momenten
pakkende creatie. Platel blijft
de keizer van het kippenvel. 

lesballetscdela.be,
klarafestival.be 

FESTIVAL 

THEATERFESTIVAL
De beste stukken van 
het voorbije seizoen 
openen het nieuwe.
Waaronder de visueel,
muzikaal en speltechnisch
verbluffende Platonov (foto), 
waarin alle personages 
huilen van en om het leven. 

theaterfestival.be

UMAMI
De Sergio Herman onder de theater-
makers is Peter De Bie. Jaarlijks
maakt hij een zinnenprikkelend
stuk om van te likkebaarden. Dit
najaar is dat Umami, ‘de vijfde
smaak’, legt De Bie uit. Aan tafel!
PETER DE BIE: De titel verwijst 
naar de onbekende maar weten-
schappelijk erkende vijfde smaak.
Naast zuur, zout, zoet en bitter is er
‘umami’ – althans, zo benoemt een
Japanse vriendin die vijfde smaak.
‘Het is de smaak van het eten van je
moeder’, vindt ze. Het is evengoed
een gevoel. Eten smaakt lekkerder
tijdens een gezellig samenzijn. Die
smaak, dat is umami.
Dat kun je het publiek toch niet laten
proeven?
DE BIE: Deels door een kookwork-
shop met kinderen is het stuk
 uitgegroeid tot een zoektocht naar
nieuwe smaken die vier personages
(een kok – ikzelf dus –, een dichter,
een wetenschapper en een avontu-
rier) samen met het publiek onder-
nemen. We spelen in een feeëriek
verlichte, eivormige arena waar
 iedereen elkaar kan zien en waar
iedereen dicht bij de acteurs zit. 
En waar het eten makkelijk te
 serveren is. 
DE BIE: Ja. Al kook ik nu – in tegen-
stelling tot in mijn andere creaties –
geen driegangenmenu. We dienen
amuse-gueules op. Dat maakt
Umami tot een verrassend avontuur
waarin jong en oud uitgenodigd
worden om nieuwe smaken te proe-
ven. Net als in het leven zelf. ( E . V . S . )

[DE AVANT-PREMIÈRE]

UMAMI
Laika en Teatro dei Piccoli Principi
Voor iedereen vanaf 8 jaar. 
Tot 18/12 op tournee.
laika.be, piccoliprincipiteatro.it

DAGDAG
HetPaleis

13/9-6/10, HetPaleis, Antwerpen
hetpaleis.be, bobtakes.com

[HET DECOR]
DAGDAG

De poppetjes aan de wand zijn de poppetjes op de grond. 
‘Ik wilde een beeld maken waarin twee werelden samenkomen’,

vertelt Bob Takes. ‘Ik tekende dit huis, hing er een camera boven en
die projecteert de tekening op een achterdoek.’ Geprikkeld door dat

beeld schreef Joke van Leeuwen Dagdag, een stuk over een
bergbeklimmer die per ongeluk in de horizontale wereld belandt,

waar dus het huisje van een koppeltje staat. 
Dat betekent ook dat de twee acteurs die het koppel in het huisje

spelen gedurende het hele stuk liggend over de vloer glijden.
‘Fysiek heftig, maar het loont de moeite’, aldus Takes. Dagdag

wordt een soort tekenfilm op de scène. Er is het decor, maar ook 
de personages zijn van zwarte contouren voorzien. ( E . V . S . )
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