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Kersentuinen 
Johan Thielemans 

zag kort na 
mekaar drie erg 

uiteenlopende 
voorstellingen van 

Tsjechovs 
De kersentuin. 

Het schikken en 
herschikken van 
Tsjechovs tekst 

door de regisseurs 
vindt hij zo 

boeiend, dat hij al 
staat te springen 
om een volgende 

enscenering. 

Der Kirschgarten, 
Schauspielhaus Köln 
— Foto Hermann J. 

Baus 

Toen in de jaren vijftig Tsjechov op 
de affiche stond van KNS-Antwerpen 
(Nationaal Toneel) kondigde De 
Standqard de première aan met een 
artikel van zijn toenmalige recensent 
Paul Van Morckhoven, waarin de 
historische betekenis van zowel 
Tsjechov als het stuk belicht werden. 
Tsjechov, leren we daaruit, was toen 
in Vlaanderen nog een weinig bekende 
grootheid. Ondertussen staat de bur-
gerlijke wereld van Tsjechov verder 
van ons af dan ooit, maar toch stellen 
we vast dat hij alle grote theaterma-
kers blijft boeien. In het voorbije 
seizoen noteerden we lukraak: Die 
Drei Schwester van Peter Stein, Uber 
den Strassen van Grüber (komt naar 
Brussel), Verwanten van Peyskens met 
flarden Ivanov, Oom Wanja bij het 
NTG, een spoor van Oom Wanja in 
Decortes Scènes/Sprookjes en drie 
opvoeringen van De Kersentuin (1). 
We zullen het over de laatste opvoe-
ringen hebben, omdat ze elk op zich 
interessant waren en tegelijk zo sterk 
uiteen liepen. Het is niet alleen een 
aftasten van de betekenis van 
Tsjechov, maar evenzeer een bespie-
geling over de vraag: wat is een tekst ? 
wat is zijn betekenis? wat is de 
betekenis? 

Karge en Langhoff hebben al enke-
le jaren terug in Bochum een regie 
afgeleverd van Tsjechovs laatste stuk. 
Daarna werden ze in Genève uitgeno-
digd, waar de Comedie de Genève, 
samen met het TNP uit Lyon, het stuk 
op de planken bracht. (Langhoff is 
directeur geworden te Lyon). In grote 
lijnen bleven ze hun concept trouw, 
maar ze werkten bepaalde details 
verder uit. Ik heb de Zwitsers/Franse 
opvoering in Rijsel gezien, waar ze te 
gast was op uitnodiging van La Sala-
mandre, het meest actieve en meest 
opwindende theatercentrum in onze 
onmiddellijke buurt. 

In Keulen heeft Jürgen Flimm de 
tekst op de scène gezet. Hij kreeg er de 
hulp van Rolf Glittenberg, de decora-
teur die in Brussel voor Pelléas et 
Mélisande verbluffende decors had 
ontworpen (Etcetera 6). Voor Flimm 
was het één van zijn laatste regies in 
Keulen, van volgend seizoen af gaat 
hij in Hamburg werken. 

In Brussel, ten slotte, stond het 
stuk op de affiche van het Théâtre 
Varia. Hier tekende Michel Dezoteux 
voor de regie. Het was slechts één van 
de twee stukken waarmee dit theater 
zijn seizoen stoffeerde: hoe verwaand 
Wachten op Godot ook was, of hoe 

klassiek De Kersentuin, toch kende dit 
gezelschap een groot succes: uitver-
kochte zalen is bij Varia de regel. 

De gedrukte tekst 
Tsjechov is een minimalist. Hij 

heeft steeds hetzelfde stuk herschre-
ven. Bij De Kersentuin laat hij ons 
kennismaken met een landhuis. De 
familie heeft ooit betere dagen ge-
kend, maar zit nu in financiële nood. 
Mevrouw Lioubov Ranievskaia heeft 
echter geen oren naar realistische 
taal: rijk en voornaam zijn is voor 
haar een toestand. Geldkwesties kun-
nen haar niet boeien en besmeuren 
haar status. Dat leidt tot een cata-
strofe: de kersentuin, het pronkstuk 
van haar landgoed, moet verkocht 
worden. Lopakhine is een jonge za-
kenman die op een verknoopte manier 
aan de familie vast zit: hij is de zoon 
van een mousjik en vertegenwoordigt 
de eerste generatie die vrij van lijfei-
genschap leeft. Hij kan nu zelfs het hof 
maken aan Varia, de aangenomen 
dochter van mevrouw Lioubov (de 
echte dochter, Ania, blijft buiten 
schot, zoals Tsjechov droogjes toont). 


