
komt zelfs een opwindende dans aan 
te pas, die alleen maar dient om de 
sfeer te versterken en het ritme van de 
vertoning op te drijven. Hij heeft voor 
dit feest muziek laten componeren 
door Mare Hérouet. 

Bij Flimm krijgen we een technisch 
hoogstandje. In de zijwand zijn een 
reeks te hoge deuren aangebracht (de 
vervorming van de verhoudingen is 
een soort cliché bij het Duitse theater: 
kijk maar naar het werk van Achim 
Freyer in de Munt, b.v.). Hieruit 
kunnen de paren de scène opstormen 
en op een vingerknip weer verdwijnen. 
Maar hoe schitterend dat ene verras-
sende beeld ook is, het publiek voelt 
zeer scherp aan dat al deze dansende 
paren, eenmaal uit het gezicht verdwe-
nen, niet voortdansen maar onmid-
dellijk stoppen, een spelletje op-en-af. 
Dit stuk sterft als de acteur de scène 
verlaat, precies wat bij Tsjechov niet 
gebeuren mag. 

Bij Karge en Langhoff is het 
helemaal anders. Hier kunnen ze ten 
volle de architectuur van hun decor 
gebruiken: in de kleine, ronde ruimte 
van het toneel komen de mensen 
uitblazen, even praten, gaat het ver-
haal verder. Maar achter de deuren 
zien we, het hele bedrijf door, mensen 
rondhotsen. Karge en Langhoff ver-
sterken het bewustzijn van hun aan-
wezigheid door de dansers eenvoudig 
de maat te laten meetellen. Het feest is 
een obsessie en een contrast. De 
toneelruimte zelf hebben de regisseurs 
drastisch veranderd door er grote, 
fluwelen doeken te hangen, een beetje 
rafelig en slechtziend: een soort rode 
moederschoot. De regisseurs kijken 
zonder tederheid naar de mensen, 
zodat ze al onmiddellijk één van de 
dansers laten kotsen op het voorplan. 
Dat is meer dan een sterk staaltje 
misprijzen. Meteen kan Firs weer in 
actie schieten: tussen al de dansers en 

de drinkers in zal hij woordenloos zijn 
taak vervullen, opdat deze wereld niet 
uit elkaar zou vallen. Bij Flimm en 
Dezoteux komt Firs even op, zegt een 
paar woorden en verdwijnt. 

Vierde bedrijf 
Het is geschied: de kersentuin is 

verkocht, de oude aristocratische be-
zitters moeten wijken voor een zaken-
man. In alle vertoningen is het ogen-
blik waarop Lopakhine zijn triomf 
uitschreeuwt en even brutaal wordt, 
heel sterk gespeeld. Bij Karge en 
Langhoff heel gespannen en bitter. Bij 
Dezoteux met veel sympathie voor 
Lopakhine omdat hij efficiënt is. Bij 
Flimm komt plots de waanzinnige 
ruimte van Glittenberg tot zijn recht: 
een stoel in het midden van de 
immense kamer, een schreeuwende 
nieuwe eigenaar en, langs de wand, 
ver weg, de feestvierders als onge-
makkelijke toeschouwers: de nieuwe 
bezitter krijgt één moment iets demo-
nisch. 

Nu zijn we bij het afscheid: alles 
wordt ingepakt, mensen plengen een 
laatste traan en verdwijnen. In Brussel 
speelt men op de emoties: broer en zus 
zijn toch aardige mensen, en het is erg 
dat hen zoiets moet overkomen. Ja-
nine Patrick als Lioubov speelt het 
traditionele emplooi van de mooie, 
koele, gepolijste dame op leeftijd: 
alles is stijl, zodat het pijnlijk aangrij-
pend is als de emoties het elegante spel 
der goede manieren komen verstoren. 
Het opruimen wordt beklemtoond 
door het wegschuiven van theaterpa-
nelen, maar dit is 'toneel' en het 
publiek ziet alleen een nog cleanere 
ruimte verschijnen, en geen achterge-
laten landgoed. Bij Karge en Langhoff 
krijgen we een kale kamer. Er wordt 
een bed verhuisd, maar dat blijft in 

een deuropening steken: de wanhoop 
van een voorlopige schikking. De 
vensters zijn weer dichtgenageld, het 
zoeken en vinden van sneeuwschoe-
nen is pijnlijk verscheurend. Ieder-
een die deze ronde arena verlaat, is 
wat verloren. Alleen Epikhodov heeft 
een verrassende transformatie onder-
gaan. De boekhouder speelt een heel 
kleine rol. We zien hem het hele stuk 
incompetent zijn. Verder is hij een 
ongelukkig verliefde man, die wat 
weeïg gitaar speelt. In Brussel is hij tot 
op het einde goed om onhandig alle 
dingen te laten vallen: comic relief, 
zeggen ze in het Engels. Maar Karge 
en Langhoff geven hem een heel 
andere betekenis.' zolang hij in dienst 
is van Lioubov zweeft hij, net als zijn 
meesters, maar nu Lopakhine de 
touwtjes in zijn efficiënte handen heeft 
genomen, weerspiegelt Epikhodov de 
nieuwe mentaliteit. Als hij de sleutels 
van het goed krijgt, bestaat er geen 
twijfel over dat hij die verantwoorde-
lijkheid volledig aankan. 

En dan is iedereen weg. In Brussel 
heeft Dezoteux het zo geregeld dat het 
lijkt of de vertoning afgelopen is. Het 
publiek, dat de tekst niet kent, applau-
disseert dan ook. Maar daar ver-
schijnt de oude knecht Firs. Applaus 
sterft weg en hij zegt een wat onhan-
dige laatste tekst, waarna hij gaat 
slapen (of sterven). In Keulen is het al 
niet veel beter. Firs heeft er nauwelijks 
een rol gespeeld. Hij is telkens op tijd 
verschenen om zijn tekst te zeggen en 
prompt weer verdwenen. Wij hebben 
hem eigenlijk niet opgemerkt, ook al 
wordt hij gespeeld door Helmut 
Brasch, een acteur die als oude vrijer 
van Célimène een enorme indruk 
heeft gemaakt in Der Menschenfeind 
van Gosh. Bij Karge en Langhoff gaat 
het anders. Zij hebben van bij de La Cerisaie, Théatre 
eerste ogenblikken het publiek leren Varia, Bruxelles 
luisteren naar het leven achter de FoioDanièle Pierre 


