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schermen. Wanneer iedereen weg-
gaat, blijft de stilte geladen. We horen 
trouwens hoe het huis met een zwaar 
slot wordt afgesloten. In die drama-
tische stilte schuifelt Firs op: men is 
hem vergeten. De enige vertegen-
woordiger van de goede oude tijd 
(naar Firs' zeggen de tijd van de 
lijfeigenschap) blijft totaal ontred-
derd achter. Sympathie hebben we in 
dit stuk nog voor niemand gevoeld, 
maar in deze laatste ogenblikken gaat 
er een meewarig gevoel van medelij-
den naar een man die zich zo heeft 
ingespannen, zich zo heeft waarge-
maakt in een functie die mensonwaar-
dig is. Zijn blindheid heeft iets be-
lachelijk tragisch. 

De personages 
Tsjechov heeft in zijn stuk een 

groep mensen beschreven, van wie de 
onderlinge verhoudingen de betekenis 
van het stuk bepalen. Nu is het 
merkwaardige dat in de drie realisa-
ties de accenten zo scherp verschillen 
dat men gerust over drie verschillende 
hoofdrolspelers mag spreken. 

In Brussel ziet men de meest 
traditionele opvoering. Ze wijkt 
slechts van de traditie af, doordat men 
alle bedrijven aan elkaar speelt. In 
deze visie is Lioubov een centrale 
figuur, maar haar tegenspeler over-
schaduwt haar: Lopakhine wordt het 
centrum van onze aandacht. Telkens 
als hij verschijnt, zorgt Dezoteux 
ervoor dat hij de belangrijke plaatsen 
van een scène bezet: het voorplan, het 
centrum. Reeds lang voor hij de macht 
overneemt, is zijn belang voor het 
publiek duidelijk. De vraag rijst wat 
men daarmee precies bedoelt. Ik moet 
het antwoord schuldig blijven. Is het 
toevallig zo dat de rol door de sterkste 
acteur uit de bezetting wordt gespeeld 

(Patrick Descamps)? Niet helemaal, 
want Dezöteux verrast ons met de 
behandeling van Charlotte, de gou-
vernante. In de tekst zelf is ze een 
vreemde figuur: Tsjechov noemt haar 
gouvernante, maar we vernemen dat 
ze ook circusartiste is geweest, en in 
die hoedanigheid mag ze in het derde 
bedrijf op het feest enige goochel-
truuks laten zien. Dezoteux heeft, 
merkwaardig genoeg, bijzonder veel 
aandacht aan haar besteed: reeds in 
de eerste scène mag ze 'toveren', en ze 
haalt nog een stunt uit in het laatste 
bedrijf. Tijdens de afscheidsscène 
wordt ze zelfs komisch-plagend inge-
zet. Véronique Peynet doet dit alle-
maal voortreffelijk, maar het levert 
geen enkele bijdrage tot meer beteke-
nis. Het onderstreept hoezeer hier 
hard maar aan de oppervlakte ge-
werkt wordt. 

In Keulen is de broer van Lioubov 
op het voorplan gekomen. Flimm 
heeft deze rol toevertrouwd aan Gert 
Voss (bekend bij de deelnemers aan de 
theatertrips van de Beursschouwburg 
als de schitterende hoofdrol in Die 
Herrmannschlacht van Kleist, in een 
regie van Peymann). In Tsjechov is 
deze Gayev een wat protserige groot-
spreker. Flimm onderstreept dat 
Gayevs eindeloze woordenstroom een 
vorm van verdediging is tegen een 
ongure buitenwereld. Gayev en zijn 
zus Lioubov vormen een vreemd stel, 
bij wie de pogingen van Lopakhine 
om iets ernstigs te vertellen altijd 
spaak lopen op woordenspel en gegie-
chel. De artistocratie is blind voor de 
realiteit. 

Flimm heeft zijn personages een 
raar kapsel gegeven, zodat ze er wat 
karikaturaal uitzien, in de geest van 
veel hedendaags Duits theater, maar 
dat beeld blijft uiterlijk. In feite gaat 
deze voorstelling over de uitdaging die 
Glittenberg heeft bedacht en ' t moet 

bekennen dat de acteurs verloren 
hebben. Na afloop kan men slechts 
besluiten dat de waanzinnige, hoge 
ruimte de verkeerde ruimte was. 

Bij Karge en Langhoff hebben we 
een heel andere hoofdpersoon: de 
knecht Firs. Hij staat tegenover de 
hele groep. Dit is het gevolg van een 
heel vergaande analyse van het stuk. 
Karge en Langhoff met hun Oostduit-
se traditie om met Brechtiaanse intel-
ligentie een stuk als een sociale ma-
chine in actie te beschouwen, zijn er 
van uitgegaan dat we te maken heb-
ben met een fenomeen uit het verle-
den, waarbij iedereen zich vergist. 
Niemand krijgt dan ook de sympathie 
van de regisseurs. Dat drukken ze het 
sterkst uit in de aankleding.' iedereen 
krijgt een object dat hem, in wezen, 
kleineert: de gouvernante heeft een 
dol hoedje op, de dochter Varia loopt 
met onelegante rubberen laarzen en 
rinkelende sleutelbos rond(ze moet zo 
een romantische scène spelen). De 
hele figuur van de acteur drukt uit dat 
hij niet op zijn plaats is: de gevisua-
liseerde aliënatie. Wat hen bezig-
houdt, zijn voorbije problemen. De 
gedachten die ze spreken zijn niet 
belangrijk. Wat is hier aan de hand? 
vragen Karge en Langhoff. Een histo-
risch proces, is hun antwoord. Firs is 
het ancien régime, Lioubov en Gayev 
vertegenwoordigen de rijke bourgeoi-
sie die wegens gebrek aan inzicht, 
verbeelding en talent, berooid ge-
raakt, zodat hun rol wordt overgeno-
men door de nieuwe klasse van de 
efficiënte zakenlui. Deze verschuiving 
zien we, en de mensen zijn slechts een 
speelbal van dat proces. Deze opvoe-
ring geeft ons onopzichtig een marxis-
tische visie op de feiten. Dat leidt niet 
tot een schrale, geschematiseerde le-
zing. Integendeel, van de drie opvoe-
ringen is deze de meest komische 
(Tsjechov noemde zijn stuk heel be-


