
Henk en Anna, ‘twee
fragiele prooien die
voor elkaar zorgen.’
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ware uitdaging, maar die geeft mij ook
veel vrijheid.”

In het begin spelen de acteurs heel
zuinig, ze zeggen vooral letterlijk wat
hun personages aan het doen en bele-
ven zijn: “Hij staat aan het aanrecht”.
Of: “Ze hoort de snijbladen van wind-
molens. Ze rent.” 

Van de Wiel: “Willems heeft de
tekst in de derde persoon geschreven.
En het werkt. Zo kunnen acteurs af-
stand nemen van hun personages. Ze
worden vertellers, een doorgeefluik
voor de handelingen en emoties van
personages. Maar ze zijn het personage
niet. Pas later, naarmate Anna en Henk
dichter naar elkaar toe groeien, groeien
de acteurs ook naar hun personages
toe. Er ontstaat interactie, monologen
maken plaats voor een dialoog.”

Daarbij kozen ze bewust voor een
minimalistisch decor, waarbij de toe-
schouwer zich veel moet inbeelden. Ac-
trice Lotte Dunselman, die Anna speelt,
demonstreert het. “Hier kijk ik voor
mij uit”, ze brengt de hand naar haar
voorhoofd alsof ze de verre horizon ga-
deslaat. “Dan is het publiek het veld.
Wanneer we boven zitten, zijn we
naast het kippenhok. En wanneer ik

aan de tafel ga zitten, zijn we terug in
de eet- of de woonkamer.” Dunselman,
die deze theaterproductie ook initi-
eerde, heeft overwogen om het land-
schap gewoon te laten zien. “Maar dat
bleek niet mogelijk op deze locatie. We
vonden het uiteindelijk ook beter zo
want de nadruk in het toneelstuk ligt
op het innerlijke landschap.”

Flinke scheuren
Binnen in de zwijgzame personages
broeit het en groeit de liefde. “De
Poolse Bruid vertelt een universeel ver-
haal over twee kwetsbare mensen die
elkaar nodig hebben om hun proble-
men op te lossen”, zegt Dunselman. 

De theatervoorstelling bevat ook ac-
tuele accenten. Zo is de boerderij van
Henk beschadigd door een aardbeving,
ook in het echt: de plafonds en muren
van rijksmonument De Haver vertonen
flinke scheuren. Ook zijn er verwijzin-
gen naar Polen die uitgebuit worden in
Nederlandse tuinkassen en distributie-
centra. Anna staat bovendien symbool
voor alle vrouwen die gedwongen wor-
den tot prostitutie. “Maar het gaat om
twee beschadigde mensen in een be-
schadigde omgeving; twee eilanden die

toenadering tot elkaar zoeken; fragiele
prooien die voor elkaar zorgen. Dankzij
liefde kunnen hun wonden helen.” 

Op het toneel geeft boer Henk, ge-
speeld door Paul van der Laan, intussen
de kippen eten. Dunselman rent hem
achterna. “Mag ik oe hel-pen?” Eerder
oefende ze Nederlandse zinnen uit een
boekje dat Henk haar cadeau heeft ge-
daan: ‘dank oe wel’, met Pools accent.
Ze staat op het podium in een veel te
grote spijkerbroek die ze voortdurend
omhoogtrekt. Een geruit hemd en vei-
ligheidsschoenen maken haar boerin-
nenoutfit compleet.

De zaal met 200 blauwe stoeltjes is
nu nog leeg maar vanavond zal het vol
zijn. “Voor sommigen is het wellicht
een lange weg om naar Onderdendam
te komen”, vermoedt Dunselman.
“Maar hier, in deze omgeving wordt al-
les tastbaar: de aardbevingen, de el-
lende waar mensen mee te maken heb-
ben, de ontmoeting van twee onbeken-
den die maar dichter en dichter naar el-
kaar toe groeien.”

‘De Poolse Bruid’ is van 19 t/m 21 juli 
te zien in Boerderij De Haver in 
Onderdendam.

en de Poolse Anna

De kersentuin van McBurney heeft mooie beelden,
maar zonder dwingende betekenis. FOTO HENRI VERHOEF

Rumoer, pathos en toch
een beetje kleurloos

THEATER
Internationaal Theater Am-
sterdam/Holland Festival
De kersentuin
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Op doek: de vroegere kinder-
kamer van de eigenaresse
van het landgoed, die na een
lang verblijf in Frankrijk zo
thuis zal komen. Als het doek
wordt opgetrokken, is er een
houten vlonder met wat res-
terende meubeltjes, trillende
zenuwen van de wachten-
den, van nieuwigheid kra-
kende schoenen, een in de
verte blaffende hond.

Dan een rumoerige aan-
komst: een voortdurend
open- en dichtslaan van niet-
aanwezige deuren. Dat zo
hoorbaar druk weer in bezit
nemen van het vertrouwde
huis is suggestief. Als vanzelf
lach je met de berooide
vrouw des huizes mee en de
door een steenrijke boeren-
pummel aangedragen oplos-
sing om uit de schulden te ra-
ken weg.

De beginscènes van ‘De
kersentuin’ door Internatio-
naal Theater Amsterdam zijn
veelbelovend geestig. De
Britse theatermaker/regis-
seur Simon McBurney heeft
driemaal eerder op het Hol-
land Festival laten zien com-
plexe thema’s met speels ge-
mak om te kunnen zetten in
overrompelend theater.

En dan opeens, bij het
tweede bedrijf, zakt de voor-
stelling als een mislukte cake
in elkaar. Het ziet er nog best
aardig uit, maar er moet te
vaak door melige vondsten
en papperige pathos heen
worden gegeten. Wat moet je
bijvoorbeeld met een einde-
loos uitgerekte, vrijwel zwij-
gende scène met een kreu-
nende passant?

In deze versie heeft ieder-
een een andere naam dan bij
Tsjechov. Zo heet de al te
kwistig met geld smijtende

en nu straatarme Ljoebov
hier Amanda, de uit zijn
roots van lijfeigene opge-
klommen neokapitalist Lo-
pachin nu Steven. Volgens
het programmaboekje wilde
McBurney deze ‘Kersentuin’
situeren in het Nederland
van eind jaren zeventig. Nos-
talgie naar de sociale revolu-
tie een decennium eerder
zou toen een open kijk op de
gevolgen van het neolibera-
lisme beletten.

Klinkt interessant, maar
blijkt in de voorstelling ner-
gens uit. Het is of McBurney
een concept heeft bedacht,
maar geen (inhoudelijk) ver-
sterkende vormgeving. Dan
blijven alleen andere namen
een loos symbool.

Mooie beelden genoeg,
zoals de als geesten uitge-
lichte gezichten in de ruimte

rond de achtergelaten oude
bediende, maar zonder dwin-
gende betekenis. Zelfs on-
danks een wervelend feest-
gedruis tijdens de veiling van
het huis blijft alles een beetje
kleurloos.

De enige die de voorstel-
ling wel kleur geeft, is Gijs
Scholten van Aschat als een
aandoenlijk onhandige par-
venu, die zijn handen of
wang onbedoeld soms even
van een vrouwelijke ronding
laat genieten en daar prompt
zelf weer van schrikt. Bij
hem voel je de door Tsjechov
zo prachtig getekende wissel
van oud geld naar nieuwe za-
kelijkheid.
Hanny Alkema

Te zien t/m 19-1-2020. 
Zie: www.ita.nl.

Bij het tweede
bedrijf, zakt de
voorstelling in
elkaar


