
p 

wordt er een acteurshoogstandje van 
gemaakt , zoals door Schoenaerts. (De 
acteurs van Percevals Strangelnterlude 
schitteren natuurlijk ook, maar eerder 
ten koste dan ten dienste van de tekst. 

De vergelijking van de Ti l lemans 
versie met de recente enscenering van 
Lange dagreis naar de nacht door Ing-
mar Bergman in het Koninklijk Dra-
matisch Theater van Stockholm (april 
1988) bewijst echter dat er een mid-
denweg bestaat. Ondanks de stilering 
en de tekstcoupures, bleef de klassieke 
dimensie gevrijwaard. Tegen wisse-
l ende a c h t e r g r o n d p r o j e c t i e s (van 
Monte Cristo Cottage, een deur, een 
raam, behangpapier, enz.) speelde het 
drama zich af op een verhoogde, recht-
hoekige scène afgebakend met twee 
Grieks-klassieke zuiltjes. Het ene ver-
borg een barkastje, het andere diende 
als voetstuk voor een Madonnabeeld, 
dat uiteindelijk een twee-dimensionele 
figuur bleek te zijn. Het meubilair 
bleef beperkt tot een zetel, een tafel en 
vier stoelen. Nu eens was de scène 
veranda (tegen de achter van het huis), 
dan weer vlot in de nachtelijke mist, 
aanlegs te iger of kade (als de mis-
thoorn weerklinkt). 

Rouw siert Electra 

Q u a b e n a d e r i n g en vo rmgev ing 
roept Rouw siert Electra van het duo 
Van Hove/Versweyfeld zowel associa-
ties op met Bergmans Lange dagreis 
als met Percevals Strange lnterlude : in 
Rouw siert Electra werd ook een ver-
hoogde scène gebruikt, dit keer een 
cirkelvormige, omgeven door kiezels, 
die voor t r e f f e n d e ge lu idse f fec ten 
zorgden. Naar gelang van de inkleding 
van de ruimte (zetels en schilderij, 
kunstgras en fontein) bevonden we ons 
binnen of buiten. De hellenistische fa-
gade van het Mannon huis werd gere-
duceerd tot een g e k r o m d e achter -
wand. met een deuropening die uitgaf 
op een zwart gat: de grafkelder waarin 
Lavinia zich levend begraaft . Tenzij ze 
als kariatide voor de familietempel ver-
steent, een beeld dat Jip Wijngaarden 
even opriep voor het huis door op een 
afgezaagde boom plaats te nemen. 
Hoe dan ook is voor Lavinia een leven-
de dood weggelegd, net zoals voor 
Nina (Strange lnterlude) na haar huwe-
lijk met Charlie. Ook hier symboliek, 
zij het stukken conventioneler dan die 
van Mickey Mouse : raven streken als 
steeds talrijker wordende onheilsbo-
den neer op de betonnen paaltjes die 
de scène omringen, terwijl de enorme 

schaduwen die de acteurs op het cyclo-
rama wierpen, het onderbewuste, het 
noodlot en het verleden opriepen. Dat 
ver leden, lieden en toekomst over-
heerst, is een thema dat dit stuk overi-
gens met Lange Dagreis en Strange ln-
terlude gemeen heeft. 

De tijd. gezien als een opeenvolging 
van passie en verdringing, komen en 
gaan. leverde zowel Bergman als Van 
Hove bewegingspatronen op. In het 
eerste geval kwam dat meer op een 
beklemtoning van de nadering en de 
verwijdering, in het tweede, op het 
rondjes draaien rond de scène (per 
fiets) of zelfs het ronddraaien van de 
scène zelf (als een mallemolen). 

Bij van Hove kwam daar bovenop, 
dat ilij de idee doortrok in de rolverde-
ling. Net als in Percevals Strange lnter-
lude werd in dat opzicht dankbaar ge-
bruik g e m a a k t van een dubbe l ro l . 
Tom Jansen speelde zowel Ezra Man-
non (Agamemnon) als Adam Brant 
(Aegisthus). Terecht , want Adam is 
het kind van Ezra's 00111 en een dienst-
meid. De bloedband intensifieert het 
conflict en vervolledigt O'Neills visie 
volgens welke de zonden van de ene 
generatie door de andere overgeërfd 
worden. Kledij en make-up van Trudy 
de Jong (Christine Mannon/Clytemne-
stra) en Jip Wijgaarden (Lavinia Man-
non/Electra) accentueerden daarom 
op passende wijze de fysieke gelijkenis 
der actrices. Moeder en dochter ge-

bruiken zelfs eikaars argumenten in de 
strijd om Adam. Ondanks dit alles 
miste Van Hoves produktie nochtans 
helderheid. De plaats van sommige 
componenten in het geheel was niet 
meteen duidelijk. De anachronismen 
(Adams Drum tabak, Peters huis- of 
autosleutels,...) doorprikten wel de il-
lusie, maar de tekst van Rouw siert 
Electra legt veel minder nadruk op het 
spe l - e l emen t , het g e n o e g e n en de 
waarheid van de theater leugen, clan 
die van Strange lnterlude. (Schreef 
Freud Schattspiel niet met een koppel-
teken om de twee cruciale componen-
ten van het theater te isoleren?) Zelfs 
Lange dagreis is begaan met dit spel-
e lement , weliswaar op een ernstige 
manier: elk familielid meet zich een rol 
of identiteit aan waarin hel hoopt aan-
vaardbaar te zijn voor de anderen en 
voor zichzelf. 

Moet het verder gezegd dat de vraag 
naar de hedendaagse , toneelmat ige 
betekenis van O'Neills teksten uitgere-
kend op dat spel-element betrekking 
heeft ? In Percevals Strange lnterlude 
is het anders meer dan nadrukkelijk 
aanwezig. En laat Freud dan maar be-
weren dat alleen neurotici "psychopa-
thologisch" drama kunnen apprecië-
ren. "Normaal" betekent in dit geval 
niet meer dan "verdrongen". Liever 
neurotisch dan goed gek. 
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