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Even later komen de reizigers aan. 
Bij Dezoteux stappen acteurs een 
toneelmatige ruimte binnen. Bij 
Flimm staat de hele troep plots op de 
planken. Hij kan niet verdoezelen dat 
buiten de spectaculaire ruimte alleen 
maar de achterwand van het decor te 
zien is. Bij Karge en Langhoff horen 
we eerst achter de schermen de reizi-
gers luidruchtig aankomen, uitvoerig 
groetend, vreugdekreten slakend: de 
opwinding van bezoekers na een lange 
afwezigheid. Dan valt er een plotse-
linge stilte: de toeschouwer spitst de 
oren, de stilte spant en plots zwaait de 
deur van de betegelde gang open en 
verschijnt Liobov in een straal schel 
licht. Nu al het licht brandt kan de 
actie beginnen. 

Tweede bedrijf 
Tsjechov schrijft dat we in het 

open land zijn. In Brussel laat men een 
scherm neer dat wat grillig gesneden 
is, maar dat, als het de vloer eenmaal 
bereikt, een verafgelegen bergland-
schap suggereert. Verder spelen de 
acteurs op het lege voorplan. 

In Keulen blijft men de ruimte van 
de grote kamer gebruiken, maarGlit-
tenberg laat een scherm naar bene-
den: de kleine kamer is een immense 
ruimte, het wijdse landschap is een 
beperkt stukje voorplan. De logica 
der omkeringen wordt op Duitse wijze 
systematisch aangehouden. Er ont-
breekt alleen nog een teken om deze 
zuivere theaterruimte een zin te geven 
die overeenkomst met Tsjechovs desi-
derata. Glittenberg hangt een lucht-
ballon op schaal op: de wijdse lucht. 
Dit voorwerp zal onbeweeglijk blijven 
hangen, en op geen enkel ogenblik de 
betekenis van de tekst of de spannin-
gen tussen de personages opdrijven. 
Merkwaardig is dat de personages 
zich op het beperkte voorplan veel 

beter waar kunnen maken. Ze worden 
voor het eerst niet verpletterd door de 
scène. Hun stemmen breken ook niet 
meer door een ijle echo. Wanneer bij 
het invallen van de nacht de student 
Trofimov gearmd met Lioubovs 
dochter Ania naar achter wandelt, 
krijgt de half-gemaskeerde diepte zelfs 
een magische werking. Het paar in de 
vluchtlijnen van het decor wordt plots 
een zo poëtisch beeld, dat het publiek 
spontaan applaudisseert. Hier scoort 
de decortontwerper punten, maar dit 
effect draagt nauwelijks iets tot de 
tekstinterpretatie bij. 

Bij Karge en Langhoff is er aan-
vankelijk een kleine onwennigheid om 
de ruimte te suggereren. Ze hebben 
alleen de cirkelvormige structuur la-
ten staan en alle gaten opengemaakt. 
Verder laten ze de spelers in de zaal 
verdwijnen: alles is landschap. 

In dit bedrijf hebben weéén van die 
typische Tsjechov-situaties waar de 
personages wat staan te babbelen. Op 
zeker ogenblik verschijnt de knecht 
Firs, 87 jaar oud. Hij maakt er zich 
zorgen over dat zijn meester Gayev, 
broer van Lioubov Ranievskaia, kou 
zal vatten. Deze bekommernis brei-
den Karge en langhoff uit en ze zetten 
een uitgerekte situatie op, waarbij alle 
deelnemers aan het gesprek zich in 
strandstoelen nestelen, terwijl Firs 
hen allen in een wollen deken komt 
instoppen. Voor deze rol kiezen Karge 
en Langhoff een jonge acteur, Michel 
Cassagne, die de rol dan duidelijk 
moet 'componeren'. Hij doet dit door 
krom te lopen (van het dienen, denkt 
men daarbij). Deze moeilijk bewe-
gende, bij zichzelf mompelende man 
— zoals Tsjechov het wil; dit is de 
enige opvoering waarbij dat aspect 
komisch en volledig wordt uitgebuit 
— verricht arbeid. De rest behoort tot 
de profiterende klasse; ook de stu-
dent. 

Deze student krijgt van Tsjechov 
teksten te zeggen die wijzen op een 
sociaal en historisch bewustzijn. Hier 
hoort men de theorieën van de nieuwe 
tijd. Deze jongeman wordt makkelijk 
een sympathieke figuur (zoals in Keu-
len en Brussel bijvoorbeeld), omdat 
hij weet wat het publiek weet, name-
lijk dat in eerlijke arbeid de oplossing 
voor de uitzichtloze situatie verbor-
gen ligt: gezonde arbeid bant de 
verveling. Maar Karge en Langhoff 
hechten geen belang aan deze woor-
den, omdat ze liever daden zien. Ze 
laten de student dus zijn remedie 
debiteren op het ogenblik dat Firs 
hem moeizaam in een deken wikkelt. 
Woorden en daden. 

Dit is een centrale gedachte bij 
Karge en Langhoff en daarom hebben 
ze voor Firs een lange woordenloze 
rol ontwikkeld, waarbij de karige 
woorden van Tsjechov als uitzonde-
ringen komen. 

Het bedrijf sluit af met een heel 
vreemde scène. In het absolute donker 
van de nacht zitten de oude knecht 
Firs en de gouvernante Charlotta 
samen wat te praten. Bij Flimm weet 
men niet wat dit staartje aan het 
bedrijf komt doen. Bij Karge en 
Langhoff maakt men een vreemde 
erotische scène mee die buiten het ge-
heel staat. Bij Dezoteux wordt de scè-
ne weggelaten (ook in de Penguin-ver-
taling ontbreekt ze). Op die manier 
kan Dezoteux van de ene scène in de 
andere stappen en het feest laten 
uitbreken, dat het onderwerp vormt 
van het derde bedrijf. 

Derde bedrijf 
Dat feest speelt zich af in de 

belendende kamer. In Brussel laat 
Dezoteux verschillende momenten 
van het feest op het voorplan zien. Er 


