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Welkom, beste toeschouwer!
Het is niet zonder enige opluchting dat we u
welkom mogen heten op deze voorstelling.
De productie van Hunkerig heeft immers bij
tijden meer geleken op een processie van
Echternach dan op een repetitieproces.
Het is vandaag bijna twee jaar geleden dat
we deze voorstelling hadden moeten
opvoeren.
De repetities begonnen, vol
goede moed, rond de jaarwisseling 20192020. Er was ergens in China sprake van een
nieuw virus, maar dat was eerder een fait
divers op het wereldtoneel: men maakte zich
drukker om de laatste uitspraken van Donald
Trump.
Tot het virus steeds meer de overhand kreeg.

Het zal niet lang meer duren of de
mensheid weet waarvoor ze leeft en
waarvoor ze lijdt. Wisten we het al
maar.

Ook in Europa doken gevallen op, vervolgens ook in België en voor we goed en wel wisten wat
er ons overkwam, viel het tot dan toe ondenkbare besluit van de overheid: het land ging op slot.
Op één maand van de voorstellingen werden de theaters en repetitielokalen gesloten. Eerst voor
enkele weken. We gingen er van uit dat we u kort nadien nog zouden mogen ontvangen. Maar
het virus bleek hardnekkiger dan iemand had gedacht. Ook in de zomer waren de restricties van
dien aard dat een stuk maken over drie zuster, met alle fysieke contacten die daarbij kwamen
kijken, onmogelijk bleek.
En dus moesten de zusjes Prozorova hun verlangen om te mogen spelen nog wat langer
koesteren. Toen vorige zomer de vaccinaties op kruissnelheid kwamen, leek er licht te komen
aan het einde van de tunnel. Nu zouden we vast kunnen door repeteren! Wederom bleken we
onze vijand onderschat te hebben. Eind 2021, rond de tijd dat we opnieuw begonnen aan
Hunkerig, gingen onze repetitielokalen wederom op slot en, zo leek het, ook ons podium.
Gelukkig bleek de sluiting deze keer van kortere duur en konden we, twee jaar na datum,
eindelijk verder werken aan Hunkerig.
Maar opnieuw wierp Corona roet in het eten.
Onze productieploeg kreeg meermaals te
maken – we zijn immers maar een staal van
onze samenleving – met besmettingen.
Gelukkig nooit bij elkaar opgelopen, met
dank aan onze eigen corona-prinses die onze
werking veilig laat verlopen sinds 2020, maar
regelmatig lagen we even stil voor een
isolatie hier of een quarantaine ginder. Het is
daardoor een zwaar repetitieproces geweest.
We hebben op kortere tijd even veel uren
werk gestoken in deze voorstelling als
anders, wat resulteerde in weken waarbij we
elkaar meer zagen dan onze respectievelijke
partners.
Want Tsjechov spelen, bewerkt of niet, het is
niet min. Vrees echter niet, beste
toeschouwer. Tsjechov schreef zijn stukken
meestal als komedies en zo mag u deze
voorstelling ook bekijken.

Als ge zegt "ga weg", dan blijven ze
toch zitten. Ik heb mijn kaarten
bovengehaald en patience gelegd.

U begrijpt vast dat we dolgelukkig zijn om u nu, na twee jaar werk, het resultaat van onze
inspanningen te mogen tonen. Want “Hunkerig” is een stuk dat moet opgevoerd worden. Deze
hedendaagse, uitgepuurde bewerking van de klassieker zit vol taalvirtuositeit (dank u auteur
Peter De Graef!), filosofische overpeinzingen (dank u Anton Tsjechov!) en lichtvoetige humor
(dank u regisseur Jo Matthijs!) maar bovenal boordevol liefde (dank u, zusters!).
Hopelijk spat die liefde voor ons stuk er voor u evenzeer vanaf. We wensen u alvast een fijne
theateravond toe en veel kijkplezier!
De redactie.

Het verhaal

Tweede bedrijf
Een jaar later. Vastenavond.
Masha, ondertussen moeder

Eerste bedrijf
Olga, Masha en Irina Prozorova wonen samen met hun broer
Andrej in een niet nader genoemd Russisch "boerengat". Een
provinciaal garnizoenstadje waar ze elf jaar voordien zijn
komen wonen nadat hun vader, kolonel Prozorov, het
garnizoen kreeg en hen vanuit Moskou meenam.
Het stuk opent één jaar na de dood van vader Prozorov op 5
mei, de naamdag van Irina. Zijn drie dochters en enige zoon
bleven alleen achter en proberen hun leven terug op de rails te
krijgen. Olga is aan de slag als lerares. Masha, als enige van
het gezin getrouwd, runt het huishouden en Irina probeert te
ontdekken wat ze wil doen in haar leven.
Alle drie verlangen ze naar meer. En naar elders. En naar
gasten, want er wordt een feest gegeven voor de naamdag van
Irina. Er blijkt een nieuwe regimentscommandant aangekomen
te zijn in de stad.

geworden van kleine Bobik, wordt
steeds ongelukkiger in haar huwelijk
en zoekt haar geluk elders.
Olga werkt zich tegen haar zin en
eigenlijk bij toeval, beetje bij beetje,
hogerop op school.
Irina is aan de slag in het
telegraafkantoor, al blijkt het
werkende bestaan niet alles te
bieden wat ze ervan hoopte.
Broer Andrej is getrouwd met de
lokale Natasha, die zich steeds meer
moeit in het huishouden.
Het verlangen om te ontsnappen uit
de realiteit die zich aan hen opdringt,
groeit steeds verder.

Broer Andrej, die u overigens niet te zien zal krijgen, is verliefd
op een lokale jongedame, tot grote hilariteit onder zijn zussen.
Er is hoop, lente en toekomst.

Het kan heel goed zijn dat ze niet eens
hebben bestaan, Shakespeare en
Voltaire, dat die alleen verzonnen
zijn door iemand die zich interessant
wilde maken.
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Derde bedrijf

Vierde bedrijf

Weer een jaar later.

Een jaar of twee jaar later.

Er is brand in de stad. Paniek overal. Het grote huis van de

De vooravond van het huwelijk van

familie Prozorov is de uitvalsbasis voor de bluswerken. Alle

Irina met de baron en tevens de

notabelen zijn er verzameld en er worden in alle kamers

vooravond van het vertrek van de

mensen opgevangen die het slachtoffer werden van de brand.

troepen uit de stad naar Polen.

De zusjes organiseren de opvang en verzamelen kledij voor

Masha ziet haar

wie daar nood aan heeft.

regimentscommandant vertrekken
met zijn troepen. Haar hart is

Masha, steeds ongelukkiger in haar huwelijk, vlucht zo vaak

gebroken. Haar laatste kans om te

mogelijk weg naar haar regimentscommandant.

ontsnappen verdwijnt met de
noorderzon.

Irina, nog steeds op zoek naar een manier om terug te kunnen
keren naar het geliefde Moskou, contempleert een huwelijk

Irina twijfelt nog steeds over haar

met de rijke lokale baron.

beslissing om te trouwen met de
baron. Hij is een goed man maar is

Andrej, ooit een beloftevolle academicus, ontwikkelt een

dat wel genoeg, zo zonder liefde? En

gokverslaving en ziet in dat zijn huwelijk hem niet het geluk

al helemaal nu hij blijkbaar nooit naar

biedt dat hij ervan had verwacht.

Moskou zal verhuizen?
Olga is ondertussen benoemd tot
schooldirectrice, zonder dat ze dat
ooit zocht. Ook zij zit vast, in haar
werk en in de stad.
Het leven gaat anders dan eender
wie had gehoopt of voorspeld. We
zijn terug bij het begin. Is er hoop?
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CREW
Regie - Jo Matthijs
Productieleiding,
regieassistentie en souffleur Roos Wuyckens
Scèneregie - David Willems

CAST
Elly Conings - Maria Sergejevna Koelygina
Yannick Matthys - Olga Sergejevna Prozorova
Liesa Verbiest - Irina Sergejevna Prozorova

Geluid en licht - Paul Bielen
Decor - Tom Vandeweyer,
Philippe Mommens, Stany
Quintes, Matisse Vandeweyer,
Jeannine Vroonen
Grime - Chloé Morioux
Repetitiefoto's - Andreas De
Haes
Kaartenverkoop -Chantal
Leblanc

Er is een storm op
handen, er komt
iets reusachtigs
op ons af

Peter De Graef
Peter De Graef is een Vlaamse acteur, auteur, regisseur

Bovenop de thema's aangehaald door

en theatermaker. De theaterwereld krioelt van de oude,

Tsjechov, ook al niet van de minste,

dode en vooral buitenlandse auteurs wat het fijn maakt

voegde De Graef een extra filosofische

om een stuk te mogen opvoeren van een hedendaagse,

gelaagdheid toe aan het origineel. Hij

Vlaamse auteur.

puurde het oorspronkelijke stuk
volledig uit, herleidde het tot de

De Graef begon zijn carrière in de podiumkunsten als

essentie schrapte niet alleen een pak

acteur. Hij studeerde in zijn middelbare schooltijd toneel,

nevenplots maar ook een hele resem

voordracht en dictie aan de Gemeentelijke

personages die enkel zouden afleiden

Muziekacademie in zijn geboortestad Merksem en zette

van de essentie van Hunkerig: het

deze richting verder in het hoger onderwijs aan het

verlangen naar een doel, naar een

Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen.

raison d'être.

Na zijn studies startte Peter De Graef aan een glansrijke

Want dat is, om het met de woorden van

carrière als acteur. Hij begon ook te schrijven en

Peter De Graef zelf te zeggen, waar we

regisseren. Tot op heden schreef De Graef meer dan 40

"onze tanden op stuk bijten als mens: de

theaterteksten, waaronder ook "Hunkerig" in 2013.

intrinsieke doelloosheid van al wat is.

Bijzonder is dat De Graef zelf ook de rol van Olga

De leegte die aan elk verschijnsel ten

vertolkte in de opvoering van Hunkerig door de Spelerij

grondslag ligt en die we tevergeefs

in een regie van Paula Bangels.

proberen in te vullen met wat en wie we
denken te zijn. Het feit dat niks blijvend

De Graef is een opmerkelijk maar bescheiden man met

is, dat alles altijd verandert en dat we

een zeer brede interesse en een ongelofelijk grote

uiteindelijk dood gaan... wat dat dan

algemene kennis. Dat lees je ook in de tekst van

ook moge zijn, dood."

Hunkerig.

Jullie moeten eens ophouden met die
stommiteiten en met dat nukkige
gedoe. Ge zijt hier nu en Macha ook
en Irina.
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Anton Tsjechov en De
drie zusters
De auteur van het stuk dat door Peter De
Graef
bewerkt
werd,
behoeft
ongetwijfeld geen introductie. Anton
Tsjechov is één van de grootsten uit de
literatuurgeschiedenis.
Tsjechov werd geboren in Taganrog in
1860 als derde zoon van een man die
zich van lijfeigene tot kruidenier had
opgewerkt.
Door omstandigheden verhuisde het
gezin Tsjechov rond diens tienertijd naar
Moskou, waar ook Anton hen vervoegde
na het afronden van zijn middelbare
studies. De jonge Tsjechov ging
geneeskunde studeren en begon met
het publiceren van zijn kortverhalen
onder een schuilnaam, om zijn reputatie
in de medische wereld niet te schaden.
Ook al behaalde hij uiteindelijk zijn
diploma als arts, toch bleek de ware
liefde van Anton Tsjechov in het
geschreven woord te liggen. Hij sloot
uiteindelijk zijn medische praktijk en
legde zich voltijds toe op zijn bestaan als
auteur.
Het leven van Tsjechov ging niet over
rozen. Zijn gezin was dan wel vrij, veel
geld was er niet. Ook als arts verdiende
Tsjechov niet veel: vanuit zijn eigen
herkomst kreeg hij het niet over zijn hart
om patiënten te weigeren, waardoor hij
veel mensen gratis verder hielp. Zijn werk als
arts was evenwel een onuitputtelijke bron van
inspiratie voor zijn verhalen, ook jaren nadat hij
al gestopt was met het beoefenen van de
geneeskunde.
Tsjechov liep tuberculose op. Een geluk bij een
ongeluk, want door - of misschien eerder
dankzij? - deze aandoening werd hij verplicht

Over twee-, driehonderd jaar zal het
leven onvoorstelbaar goed en prachtig
zijn. Zo'n leven heeft de mens nodig.

om een zachter klimaat op te zoeken. Hij kwam uiteindelijk in Zuid-Frankrijk terecht en zijn reizen zorgden
voor bijkomende inspiratie in zijn werk.
Naast zijn kortverhalen, is Anton Tsjechov vooral gekend als één van de grootste Russische dramaturgen ter
wereld. Zijn werk wordt, meer dan 100 jaar na datum, nog steeds veelvuldig opgevoerd. U kent, naast De drie
zusters, ongetwijfeld ook De kersentuin en Oom Vanja. Tsjechov is een van de weinige auteurs uit zijn tijd
die, eens zijn eigen stijl gevonden, deze bijna religieus blijft volgen. Hij schrijft steeds over dezelfde soort
mensen (de middenklasse uit het platteland), in dezelfde vorm: het drama in vier bedrijven.
Algemeen wordt aangenomen dat de werken van Tsjechov mee aan de basis liggen van het psychologisch
realisme. Hij wordt beschouwd als één van de grondleggers van het stemmingstheater: personages die zich
doorheen het stuk proberen te onttrekken aan hun uitzichtloze of saaie situatie. Uit zijn teksten blijkt een
grote dédain voor de parasiterende burgerij en een al even grote sympathie voor de gewone man, iets wat in
het pre-revolutionair Rusland niet gebruikelijk was. De eerste communistische machthebbers zouden hem
beschouwen als een voorbode van de oktoberrevolutie die het regime in Rusland drastisch zou wijzigen in
1918.
Ondanks de ogenschijnlijk zwaarbeladen thematiek van zijn stukken, was Tsjechov zelf de eerste om zijn
tijdsgenoten en vrienden te bekritiseren wanneer ze van zijn stukken een tragedie trachten te maken. Onder
meer tegen Stanislavksi (die overigens zelf ook meespeelde in De drie zusters) trok Tsjechov hard van leer
wanneer Stanislavski volgens Tsjevhov de scène vulde met gefrustreerde mensen die medelijden nodig
hebben. Tsjechov zelf beschouwde zijn stukken, ondanks de doorgedreven maatschappijkritiek, als
komedies.

Tsjechov schreefde De drie zusters rond de eeuwwisseling van de vorige eeuw, het ging in première in 1901.
Hij situeerde het, zo blijkt uit diverse verwijzingen naar actuele gebeurtenissen in het origineel, in 1850, zo'n
50 jaar eerder dus. De drie zusters speelt zich dus af in het Rusland van de Tsaren, voor de revolutionaire
gedachten begonnen op te komen.
Het originele stuk verschilt van de bewerking die u vandaag ziet. Peter De Graef liet in zijn streven naar
soberheid, immers niet enkel personages maar ook verhaallijnen vallen. In het origineel ziet u naast de
zussen ook hun broer, schoonzus, schoonbroer en diverse van de militairen verschijnen. Door het wegvallen
van deze personages, werden ook een aantal verhaallijnen rechtstreeks aan de zussen Prozorova
toegeschreven: Bobik is in het origneel de zoon van Andrej en Natasha, die ook een dochtertje hebben. De
rol van Natasha is in het origineel groter. Zij verdrukt de zusjes Prozorova letterlijk en figuurlijk in hun eigen
leven en hun eigen huis, zo ver zelfs dat deze zich steeds verder terugtrekken, op hogere verdiepingen van
hun huis, eindigend op de zolder. Dit maakt de onrust en het verlangen naar ontsnappen pijnlijk
noodzakelijk. Het is Natasha die het feest verbiedt in het tweede bedrijf, niet Masha die de zangers probeert
buiten te houden, het is Tsjeboetykin die het klokje,...
Toch liggen origineel en bewerking prachtig dicht bij elkaar. De onderdrukking, het smekende verlangen
maar ondertussen toch de lichtheid waarmee de zusjes elkaar en hun leven bejegenen zou ongetwijfeld de
goedkeuring van Tsjechov hebben meegedragen: het laat de vraag naar de zin van het bestaan zo mogelijk
nog veel mooier schitteren én zorgt ervoor dat het voor u, als toeschouwer, makkelijker wordt om de
onzichtbare druk waaronder de zussen leven, lost te laten en de humor van dat alles in te zien. En zeker dat
laatste, dat zou Anton Tsjechov ontzettend veel plezier hebben gedaan.

In het leven is vorm het belangrijkste.
Wat uit vorm geraakt, gaat teniet.

Jo Matthijs
We moeten hem waarschijnlijk niet meer
voorstellen, de regisseur van de
voorstelling van vanavond. Jo is immers
een oude bekende in het Leuvense
amateurcircuit zowel als acteur, als
regisseur als als voorzitter van onze
vereniging.
Jo is, zoals in het amateurtheater al wel
eens voorkomt, van bij de geboorte in de
stiel gerold. Zijn familie was al voor zijn
geboorte actief bij De Dijlezonen en zijn
grootmoeder werkte in de stadsschouwburg hier in Leuven. Zeggen dat
theater Jo met de moedermelk werd
meegegeven,
is
dan
ook
een
understatement.
Jo's debuut op de planken liet dan ook
niet lang op zich wachten: toen in "De
fiets aan de deur" in 1964 een kind nodig
was, mocht de toen 10-jarige "Jos"
meespelen in de thriller van Ralph
Hilliard. De voorstelling maakte danig
indruk op Jo die sindsdien amper uit
“den theater” en al helemaal niet bij “De
Dijlezonen” weg was te slaan. Sinds zijn
kindertijd acteerde Jo bijna jaarlijks en
sommige seizoenen zelfs in meer dan
één productie.

Hij werd voorzitter en artistiek leider van De
Dijlezonen en drukte zo zijn stempel op de
vereniging en onrechtstreeks ook op het
Leuvense amateurtheater.
In 2000 – veel symbolischer kan men een
jaartal niet kiezen – besliste hij, eerder bij
toeval, om ook eens de andere kant van de
regietafel uit te proberen.

Waar zijn eerste voorstellingen vooral zijn oog voor esthetiek en detail in de verf zetten – ze typeerden
zich door prachtig uitgewerkte decors en kostuums die tot in de puntjes klopten – evolueerde Jo meer
en meer naar een ware acteursregisseur. Mogelijk heeft de keuze van de stukken die hem de afgelopen
jaren onder lichte dwang door de leescommissie werden “opgelegd” hem daarin enigszins geholpen.
Na enkele seizoenen een voornamelijk mannelijke cast naar grotere hoogten geholpen te hebben, met
in 2018-2019 “Desperado” als voorlopig hoogtepunt, was het de bedoeling dat u aan het einde van
seizoen 2019-2020 “Hunkerig” kon aanschouwen, een voorstelling met een uitsluitend vrouwelijke
cast. Er moest wat evenwicht zijn natuurlijk. Jammer genoeg stak de corona-epidemie stokken in de
wielen. Wie Jo kent, weet dat hij echter niet bij de pakken blijft zitten. Hij zette zijn symbolische groene
hoed op (volgens dokter Edward de Bono symbool voor het creatieve denken in een beslissingsproces)
en vond een oplossing: een voorstelling die volledig veilig te regisseren en op te voeren viel. Zo
ontstond "La voix humaine", wat u na weer wat corona-intermezzo's in oktober vorig jaar kon
bewonderen.
Maar de liefde voor "Hunkerig" bleek niet te stoppen. De actrices stonden te popelen om verder te
mogen werken, door de liefde voor de tekst uiteraard maar minstens even hard door hun goesting om
verder te werken met Jo. Want als er bij De Dijlezonen één regisseur is die geknipt is om dit soort stuk te
regisseren zonder er een "drama op zee" van te maken, dan is het Jo. Met zijn schijnbaar eindeloze
geduld slaagt hij er keer op keer in om aan zijn acteurs duidelijk te maken wat er van hen verlangd
wordt. Hij laat hen vrij, maar stuurt bij waar noodzakelijk, in het geval van "Hunkerig" vaak om ervoor te
zorgen dat de dames niet zouden vergeten dat het een komedie betreft en geen Shakespeariaans
drama en doet dit op een voor elke acteur andere manier zodat iedereen op een voor hem of haar
geschikte manier gestuurd wordt.

Dat maakt werken met Jo enorm fijn, al is het ook enorm hard werken. Er wordt veel van de acteurs
verwacht, maar met behulp van Jo komt het er ook steeds opnieuw uit en laat dat nu net zijn waarom
veel van onze acteurs jaar na jaar staan te trappelen om met Jo te “mogen” spelen. Niet dat er met die
voorkeur rekening gehouden wordt, Jo-de-voorzitter zou dat niet willen.
Al dat harde werken werpt zijn vruchten af. Zowel in 2017-2018 als in 2018-2019 vielen de producties
van Jo in de prijzen. In 2017-2018 kregen zijn twee hoofdrolspelers een nominatie voor het Fiere
Margrietjuweel, de Oscars voor beste acteur/actrice van het Leuvense amateurtheater. Eén van hen
won toen zelfs het felbegeerde beeldje dat ze overigens in 2011 al eens mocht ontvangen voor haar rol
in “De Vagina monologen”, ook in een regie van Jo. Het laatste afgesloten theaterseizoen won zijn
voorstelling “Desperado” de prijs voor beste productie en won één van zijn vier acteurs datzelfde Fiere
Margrietjuweel. Weinig regisseurs doen het hem na.
Als er iemand geschikt is om een klepper als "Hunkerig" te regisseren, met voldoende respect voor het
origineel en het stuk te vormen als de komedie met een filosfisch kantje zoals die bedoeld is, dan is het
Jo. Hopelijk kan u zo meteen getuige zijn van zijn harde werk, het maken van een productie in deze
tijden is niet evident, en kan u genieten van een zorgeloze avond. Want het is steeds Jo's betrachting,
en bij uitbreiding die van onze vereniging: zo goed mogelijk theater maken.

Wablief?
U zal in de loop van deze voorstelling een pak vreemde namen horen. Russissche auteurs zijn erom gekend veel
personages te laten opdraven. De regisseur heeft ervoor gekozen de namen te behouden en zoveel als mogelijk
te laten uitspreken zoals in het Russisch. Niet evident, voor onze Vlaamse tongval.
Verhelderend werkt te weten dat een onbeklemtoonde “o” in het Russisch erg binnensmonds wordt
uitgesproken, zodat ze als een “a” klinkt. Een doffe “a” weliswaar maar toch een “a” en niet “o”. Prozorov wordt
aldus uitgesproken als Prazoorav, mat een lange beklemtoonde “o” in het midden. Wij zouden geneigd zijn
Prozorov te zeggen, met drie korte “o”-s en de klemtoon op de eerste lettergreep. Prazoorav klinkt heel wat
Russischer en exotischer, niet? Hieronder vindt u de lijst met de officiële spelling van de eigennamen en hun
uitspraak. U kan op de namen klikken om te luisteren hoe een native speakers ze uitspreekt. Wat denkt u? Zeggen
onze actrices het goed?
Andrej Sergejevitsj Prozorov
andreï sergei-itsj prazoorav
Natasja Ivanovna
Olga (Olja) Sergejevna Prozorova
Maria (Mascha / Masja) Sergejevna Koelygina
Fjodor Iljitsj Koelygin
Aleksandr Ignatjevitsj Versjinin
Nikolaj Lvovitsj Toezenbach
Vasili Vasiljevitsj Soljony
Ivan Romanovitsj Tsjeboetykin
Aleksej Petrovitsj Fedotik
Vladimir Karpovitsj Rodè
Ferapont
Anfissa
Protopopov
Dubroljubov
Michael Potapitsj
Ivanitsj
Basmannaja (straat)

nataacha ivaanovna
olga sergei-evna prazoorava
mariee sergei-evna koeliegina - maacha
fjoodor iljitsj koeliegin
aleksaander ig(k)naatjevitsj versjienin
nikalaai ljoovitsj toezenbaach
vasielie vasielevitsj saloonee
ivaan ramaanavitsj tjiboetiekin
aleskseÏ petroovitsj fedootik
vladiemir kaarlavitsj radè
ferapont
anfiesa
pratapoopav
dabraljoebav
mikaiel pataapitsj
ivaanitsj
basmaaneja straat

Nemaskaja (straat)

nimjetskaja

Novo Djevitsji

nova dje-vitsji

Bobik

boobik

Saratov

saraatav

Berdichev

berditchev

Poesjikov

pojechekav

Moskovskaja

maskoovskaja

Tjitjikar

tchichikar

tscheremscha

teremcha

tsjechartma

tchechartma

Kirsamovski (steeg)

kirsaamavski steeg

Koloteline

kaalaatchiene

Njanja

njaanja

Sassyp

zaazip

Androesja

andreoecha

Kosyrev

koozerev

Lermontov

ljermantav

Svorzov

svartzoov

Waar liggen de in het stuk genoemde
plaatsen en straten?
U wordt om de oren geslagen met locaties, straatnamen en steden. Maar waar liggen die nu allemaal?

Moskou

Saratov
Berdichev

Sassyp
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Basmannajastraat

Nemeskajastraat

Rode kazerne

Novo devitsji

page 02

page 02

Personages
Naar goede Russische gewoonte, gebruikt Tsjechov een overdaad aan personages in zijn stukken.
Peter De Graef herleidde het stuk naar 3 actrices, maar uiteraard wordt er wel gesproken over een pak
andere mensen. Dat het Russische namen betreft, maakt het niet eenvoudiger om te onthouden wie
wie is. Om u wat op weg te helpen, vindt u hier een overzicht van de bij naam genoemde personen en
hun rol in het gezin Prozorov.

Olga Sergejevna Prozorova - 28, oudste van drie
zussen, lerares, later directrice.
Maria (Masha) Sergejevna Koelygina - 23, middelste
van de drie zussen, op haar 18e getrouwd met
Koelygin, later moeder van Bobik, huisvrouw,
smoorverliefd op Versjinin.
Irina Sergejevna Prozorova - 20, jongeste van de drie
zussen, wil graag werken en werkt op het
telegraafkantoor en later op het stadhuis, heeft een
nogal romantische visie op het arbeidersbestaan,
zwemt in de aanbidders.
Andrej Sergeyevich Prozorov - de onzichtbare broer,
wonderkind, hoop van zijn familie, goed op weg om
professor te worden maar jammer genoeg verliefd
op de lokale boerendochter Natasja.
Fyodor Ilyich Koelygin - de oudere echtgenoot van
Masha, leraar aan het gymnasium, joviale, brave man
die oprecht van zijn vrouw houdt, beetje een mossel
(aldus zijn vrouw).
Natalia Ivanovna (Natasja) - simpele lokale meid,
afkomst onbekend. Trouwt met Andrej en dringt zich
steeds meer op in het gezin tot groot ongenoegen
van de drie zussen.
Potopopov - Voorzitter van de districtsraad, minnaar
van Natasha.
Aleksandr Ignatjevitsj Versjinin - 45, Luitenantkolonel in het Russisch leger, oude bekende van de
familie,regimentscommandant na de dood van
vader Prozorov, ongelukkig getrouwd, twee
dochtertjes, verliefd op Masha.

Nikolaj Lvovitsj Toezenbach - 59, baron, verliefd op
Irina, aanvankelijk luitenant in het leger maar gaat
werken om indruk te maken op Irina, niet van de
knapste maar een goede man.
Vasili Vasiljeticj Soljony - 29, Stafkapitein, sociaal
ongemakkelijk, verliefd op Irina waarbij hij op een
onbeholpen manier een goede indruk probeert te
maken.
Ivan Romanovitsj Tsjeboetykin - 60, legerarts, vriend
van de familie, drankprobleem maar ondanks dat
een fijne man.
Aleksej Petrovitsj Fedoktik - tweede luitenant, hangt
rond omheen het huis van de familie Prozorov, in
een poging dicht bij de in zijn ogen intressante
mensen te zijn.
Ferapont - portier van de gemeente en bode van het
bestuur, oude man met een gehoorprobleem.
Anfissa - het bejaarde voormalige kindermeisje van
de kinderen Prozorov, nu dienstmeid zonder veel
nut (aldus Masha) maar geliefd als een oude tante
(Olga).

Uit sympathie
Eddy Van Weddingen

Visie van de regisseur
Gezien de oorlog – pardon, de ‘militaire operatie’ – in Oekraïne is het een beetje kies om een stuk te
spelen waarin de personages Moskou verheerlijken en ertegen aankijken als het summum van de wereld.
Daar hebben we even aan gedacht. Echter, alle tijden zijn goed om Tsjechov te spelen, ook nu. Omdat
zijn stukken zo menselijk zijn, zo haarfijn de menselijke natuur fileren, zo hard wijzen op onze menselijke
tekortkomingen en op de fouten die we steeds maar weer herhalen. Nooit meer oorlog? Ja, het zal wel!
Moskou is in Tsjechovs “Drie zusters”, en dus ook in deze bewerking van Peter De Graef, niet meer dan
een metafoor voor het onbereikbare. Ware Tjechov een Fransman geweest, hij had het wellicht over
Parijs gehad. Dit stuk heeft helemaal niks te maken met politiek en het huidige Russische regime,
integendeel. Het is net diepmenselijk, iets wat de huidige heersers in het Kremlin in genen dele zijn.

Tsjechov
staat
niet
voor
niets
hoog
aangeschreven als toneelauteur. Hij leverde ons
mythische stukken, iedereen kan er wat mee
doen. Wat een cadeau maar ook wat een
uitdaging om daarmee aan de slag te mogen
gaan.
Zijn stukken laten een hoop verschillende
benaderingen toe. Zo is het alleszins eersteklas
acteursmateriaal. Je kan de tekst op nieuwe
manieren trachten te interpreteren om zo tot
nieuwe lezingen te komen. Je kan de stukken
deconstrueren, qua tekst of qua enscenering. En
dat alles kan zonder dat ze aan kracht moeten
verliezen.
Dat is precies wat Peter De Graef op een toch wel
voortreffelijke manier heeft gedaan. Hij herleidde
het stuk tot de drie hoofdpersonages en bracht
de focus van de lezing op de betrachting, de
hunkering van de mens.
Het superobjectief, de essentie van het stuk, is,
wat mij betreft, de vraag of wij mensen wel
gelukkig kunnen zijn. Willen zijn. Staan we onszelf
niet steeds in de weg?

Er komt een tijd dat de mensen zullen
begrijpen waar dit allemaal toe dient,
waar dit lijden toe dient. Alles zal dan wel
duidelijk worden op één of andere
manier.

We smachten naar iets en als we dat dan bereiken, richten we onze hunkering op weer iets
nieuws, zij het spiritueel of materialistisch. We willen steeds opnieuw datgene dat we niet hebben.
Tiens, is dat ook niet wat Poetin naar Oekraïne dreef?
De drie zussen gaan leidend en hunkerend door het leven. Ze botsen constant tegen de
moeilijkheid om het geluk te vinden. Ze transponeren dat dan maar naar de toekomst. “Binnen
twee-, driehonderd jaar zal alles veel beter zijn. En daar moeten wij nu aan werken.”, stelt Olga.
Waarop Masja repliceert: “Als ik u mag geloven, mag een mens niet eens dromen van geluk”. Wie
zal het zeggen, niet?
Al kibbelend, giechelend en elkaar plagend en uitdagend - zoals jonge vrouwen die heel hecht
zijn dat kunnen en spontaan doen – filosoferen de drie zussen doorheen het stuk. Ze larderen hun
betogen met ideeën van Socrates, Aristoteles, Plato, Descartes en consoorten, even hard als ze
interesse betonen voor allerlei banaliteiten. Om uiteindelijk op hetzelfde punt uit te komen: we
slagen niet in ons opzet, we gaan niet naar Moskou. De wereld verandert niet, hij draait alleen
rond en komt uiteindelijk op hetzelfde punt weer uit. Wat is de zin van het leven? Tsja, wat is de
zin van de sneeuw die valt?
Doordat Peter De Graef alle andere personages heeft weggelaten, laat hij de drie zussen vertellen
of citeren wat die andere personages hebben gezegd en gefilosofeerd. Vaak gaat het over het
verschil tussen de fysieke, waarneembare wereld en hetgeen er zich in de geest afspeelt. Veel
geponeerde uitspraken wijzen op solipsisme, het geloof of de filosofie dat er maar één enkel
bewustzijn bestaat, alles bestaat slechts in de geest van de waarnemer. Iemand laat een
porseleinen klokje vallen, in stukken vaneen. Maar is het wel gebroken? Misschien lijkt het alleen
maar zo… Of hetgeen dokter Tjeboetykin in een zatte bui mijmert: “Misschien ben ik niet eens een
mens. Misschien lijkt dat alleen maar zo, met armen en benen en een kop. Misschien besta ik niet
eens, en beeld ik het alleen maar in”. Hoe contradictorisch, niet? Om even terug te gaan naar de
realiteit van vandaag, vele waarnemers menen solipsisme in Poetin te herkennen. Dit is Tsjechov,
de visionair, de auteur die de condition humaine goed begreep en daardoor zo’n tijdloze en
waardevolle stukken schreef.
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Tsjechov spelen is en blijft echter een hele uitdaging, zeker voor amateurs. Zijn stukken worden
vaak als lang, saai en taai aanzien. De vele filosofische uitweidingen zijn daar niet vreemd aan,
zeker niet voor mensen met weinig affiniteit voor diepzinnige gedachten. Zijn werk spreekt dan
ook niet alle toeschouwers even hard aan. Daarenboven worden ze vaak erg dramatisch, zelfs
tragisch, geënsceneerd.
Voor mij is “Hunkerig”, of “Drie zusters” zo u wilt, echter helemaal geen tragedie. Het is zoals het
leven. Nu eens tragisch, dan weer komisch, soms eens diepzinnig, soms wat oppervlakkig.
Het stuk heeft heel wat humor in zich. Niet de onderbroeken-lol-humor, niet wat we klassiek en
traditioneel als humor zien. De humor hier zit in de welwillendheid waarmee we kijken naar
mensen die hun best doen maar niet slagen in hun opzet. Zoals we lachen met iemand die
uitschuift op een bananenschil. De welwillendheid waarmee je kijkt naar je spelend kind, dat
zachte, warme gevoel verdient dit stuk.
“Hunkerig” is een groot geschenk voor de drie actrices. Maar een gevaarlijk en uitdagend
geschenk. De verleiding is groot om de teksten te dramatiseren. De mogelijkheden om van het
stuk inderdaad iets langdradigs en saais te maken zijn in groten getale aanwezig. Je hebt klasse
actrices nodig om er speelse, gewone menselijke personages in neer te zetten die je als
toeschouwer meenemen, je niet vervreemden en je toelaten om met enig genoegen te luisteren en
te aanzien hoe de zussen, jonge vrouwen, kibbelen, plagen, filosoferen en zo hun dagen, weken,
maanden en jaren doorbrengen, steeds weer hunkerend en op zoek naar geluk maar altijd op
hetzelfde punt neerkomend: niets verandert.
Ik heb de drie actrices tijdens de repetities “hunkerig” gezien, hunkerend naar de juiste spelwijze,
zegging, beweging, intonatie en ritme. Ik heb hen zien zwoegen, missen, herbeginnen en
doordoen, tot ze een resultaat bereikten dat u hopelijk ook vandaag zal zien, waarbij alles verloopt
alsof het niks is. Ik heb grote klasse gezien bij deze drie gedreven jonge vrouwen. Het zijn (h)echte
zussen geworden. Bedankt, zusters, voor de inzet.
Om te eindigen wil ik de mensen achter de scène niet vergeten, de decorontwerper, de klank- en
lichtman, de decorbouwers, de productieleidster, de schmikster en last but not least, de
toneelmeester, of, zoals wij bij De Dijlezonen zeggen, de scèneregisseur. Hij is diegene die er bij
de opvoeringen achter de scène voor zorgt dat alles goed verloopt en de nodige accessoires
voorhanden zijn voor de acteurs. Vooraf heeft hij het gros daarvan verzameld. Welke samovar,
olielamp of Russische krant we ook vroegen, nooit was het een probleem. Zijn standaard antwoord
“dat komt in orde”, is een droom voor elke regisseur. Dank je, aan heel de ploeg.
U, toeschouwer, wens ik een welwillende en verrijkende voorstelling toe.

Jo Matthijs
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