
van hel patriarchale perspectief, bij 
monde van O'Neills hoofdpersonage, 
Nina. die de voorstelling van God als 
repressieve, beschuldigende vader ver-
werpt. Aan het einde van het zesde 
bedrijf voelt zij zich met haar vier man-
nen (echtgenoot, minnaar, vader-sur-
rogaat en zoon) de koning te rijk : "ik 
zou de meest trotse vrouw van de we-
reld moeten zijn - de gelukkigste - (een 
lacli onderdrukkend) - opletten Nina -
voordat God de vader van mijn geluk 
hoort -". Uit een gevoelen van vol-
maaktheid ambieert ze niet minder 
dan Gods soevereniteit. In zijn moder-
ne, wetenschappelijke gedaante - "een 
spiraalvormige nevelvlek, miljoenen 
lichtjaren hier vandaan" - laat God al te 
vaak verstek gaan. Sams materialisti-
sche versie - geld - verleidt haar even-
min. Charlie's kunstideaal is dan weer 
vals en oppervlakkig. Toch wil Nina 
"zo graag geloven in eender welke god: 
een hoop stenen, een troebel beeld, 
een tekening op de muur, een vogel, 
een vis, een slang, een baviaan, of zelfs 
in een wijze man die de eenvoudige, 
banale waarheid spreekt, de woorden 
van het evangelie waarvan we de klan-
ken zo graag horen maar de betekenis 
reduceren tot een spookverhaal." Al-
leen: "Het ging fout toen God gescha-
pen werd als man. (...) Dat maakt het 
leven zo pervers en de dood zo onna-
tuurlijk." Dus schept Nina een opper-
wezen "naar haar beeld en gelijkenis." 
Zijzei 1" wordt de verguisde en geliefde 
afgod van de mannen, stammoeder en 
totem waarrond de gehele clan zich 
schaart. 

Slapstick en stilering 

Dat de auteur het ernstig meende 
met de ontboezemingen van zijn per-
sonages, staat buiten kijf. Onver-
wachts komisch overkomende replie-
ken werden trouwens van bij de repe-
tities door O'Neill geschrapt, ook al 
speelde hij daarmee in de kaart van 
diegenen die het melodramatische, 
soap-opera-achtige karakter van zijn 
stuk onderkenden. De tand des tijds 
heeft die kentrekken van Slrangelnter-
lude alleen maar aangedikt. Waanzin, 
abortus, depressie, schuldcomplexen, 
promiscuï te i t , echtel i jke on t rouw, 
dood : het zijn allemaal ingrediënten 
die samen met de ingewikkelde, wisse-
lende relaties tussen Nina en haar 
m a n n e n , onvermi jde l i jk verwijzen 
naar Dr.Kildare, Peyton Place, Dallas, 
Dynasty en meer van dat soort televi-
siefeuilletons. 

Wellicht is dat de reden waarom 
Perceval in zijn recente enscenering 
van het stuk, tegelijk de komische toer 
opgaat en een uitgesproken stilering 
nastreeft die de betekeniskracht ten 
goede komt. Het geheel krijgt aldus 
vaart door de snelheid en intensiteit 
waarmee de beruchte terzijdes (zon-
der licht-ondersteuning) de zaal wor-
den ingeslingerd, be-bopintermezzi 
zijn een verfrissende verwijzing naar 
O'Neills muzikale smaak en slapstick 
e l e m e n t e n worden geensz ins ge-
schuwd (Charlie/Victor Löw stoot en-
kele keren tegen de te lage deurlijst; de 
bel wordt te pas en te onpas aangegre-
pen - doch nooit gehoord - om ge-
sprekken. terzijdes, gedachtegangen, 
en handelingen af te breken; het ver-
jaardagsfeestje is een klucht enz.). An-
derzijds beklemtonen de Engelse zin-
snedes, die in de vertaling van Gom-
mer van Rousselt en de bewerking van 
Perceval terloops behouden werden, 
benadrukken het clichématige en her-
inneren op speelse wijze aan het Ame-
rikaanse model, terwijl Nina's witte 
verschijning in het zwarte decor, van 
meet af aan zowel haar initiële maag-
delijkheid - ze sliep niet met Gordon -
als haar melodramatisch en idealistisch 
zwart-wit perspektief vertaalde. 

Bij nader toezien blijkt Percevals be-
nadering echter niet louter opportu-
nistisch te zijn. In een interview pleitte 
O'Neill ooit voor een tragikomische 
enscenering van The leeman Comelh, 
hel stuk dat het "levensleugen"- thema 
van Slrange Interlude (en van Ibsen) 
herneemt. ("Zeg eens : leugen : Leu-
gen ! Zeg nu : leven. Le-ven ! Begrijp 
je ? Leven is een even lange leugen 
met een zachte g in het midden ! "). 
Dit leven is volgens O'Neill slechts een 
bittere farce waarin de mens moedwil-
lig van hogerhand gemanipuleerd, ge-
tergd en be lemmerd wordt. Nina 
Leeds ervaart het ook zo : " ...het enige 
leven is dat van het verleden of van de 
toekomst - het heden is een tussenspel, 
waarbij we het verleden en de toe-
komst als getuigen dagvaarden ! -". De 
harige aap, 0111 een ander voorbeeld te 
nemen, is ook maar een wrange "ko-
medie van het oude en het moderne 
leven," zoals de ondertitel luidt. 

Eros en thanatos 

Voor de verwantschap tussen trage-
die en komedie gaf Freud een pscho-
analytische verklaring. Doorheen de 
geschiedenis zag hij het drama evolu-
eren van een conflict tussen de mens 

en God (religieus drama), tot een con-
flict met de maatschappij (sociaal dra-
ma), de medemens (karakterdrama), 
zichzelf (psychologisch drama). In het 
laatste geval gaat het om de strijd tus-
sen bewuste impulsen. Bij de botsing 
tussen bewuste en verdrongen instinc-
ten hebben we te maken met psycho-
pathologisch drama. De kern blijft 
desondanks het afreageren van instinc-
ten en hel genot dat hiermee gepaard 
gaat. Wal dat betreft maakte Freud 
geen onderscheid tussen tragedie, ko-
medie en psychopathologisch drama. 

Ondanks Charlie's sneer aan liet 
adres van "Herr Freud !" : "bah, 
goedkoop wondermiddel - sex, de 
hoeksteen der filosofen ! - 'O Oedi-
pus, O my king! The world is adopting 
you !'", beval de voorliggende enscene-
ring dan ook een stel klassieke symbo-
len die door de Weense psychoanalyti-
cus werden geleverd en. door hun sti-
lering, tal van interpretatiemogelijkhe-
den bieden. Wanneer Sam Evans (Ja-
kob Beks), de naïeve en potsierlijke 
echtgenoot verneemt dat hij vader 
wordt (let wel, van dokter Ned Darrells 
kind) beklimt hij dapper de alomtegen-
woordige, massieve boomstam. De to-
tem wordt tijdelijk penis. Tijdens de 
roeiwedstrijd probeert Nina opnieuw 
met Ned (Michel van Dousselaere) 
aan te pappen. Ze wil zich wreken op 
Sam en Madeline (Carina Van der 
Sande), die haar zoon Gordon Jr. (Sta-
ny Crets) ingepalmd hebben. Wan-
neer ze bot vangt, grijpt de dronken 
Charles zijn kans. De nadrukkelijke 
aansporingen van zoonlief ("stroke, 
stroke, stroke") terwijl Charles Nina op 
zijn manier opvrijt en Sam aan een 

Lange dagreis naar 
de nacht 
(Nieuw Ensemble 
RaamTeater) 
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