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Het is een heel erg late nacht - of mogelijk een heel erg vroege ochtend - in 1905. Een gevierde ballerina, een 
Nederlandse acteur en de grande dame van het Russische theater komen samen in Wisjni Nowgarad om daar, 
onder de bezielende leiding van regisseur Ewelina, het kersverse meesterwerk van Danny Tsjechov De 
kersenvla te repeteren. Danny Tsjechov werd geboren in 1851 in Taganrog als halfbroer van Anton Tsjechov. Dat 
blijkt moeilijk. 
 
Met De kersenvla waagt Abattoir Fermé zich aan een voorstelling over iets wat ons nauw aan het hart ligt: theater. 
 
Journaliste Martine Cuyt voor De Warande (Turnhout) in gesprek met regisseur Stef Lernous: 
 

De kersenvla zou zijn begonnen als een grap, Stef? 

Stef Lernous: “Als een woordgrap. Wij drijven erg op humor bij Abattoir Fermé. Ik herinner me dat Maja 
(Westerveld, schrijfster en theatermaakster, mc) ‘kersenvla’ uitsprak en dat dat bij mij bleef hangen. We 
bedoelen echt de vla, zoals in vanillevla, niet de vlaai. Met haar kruisstructuren is de taart ons te strak en te 
constructief. Bij ‘vla’ denk je aan die kleverige substantie, de geklutste pudding. Vla klinkt 
blubbeliger, messier, vuiler.” 
 

De kersenvlaai smakt geregeld letterlijk tegen de grond tot vla. In jouw sector kun je geen ‘kers’ laten vallen of 
de tuin van Tsjechov komt erbij. Het wereldwijd geliefde repertoirestuk lijkt me nu niet meteen wat voor 
Abattoir Fermé? 

“Elk repertoirestuk dat goed is uitgevoerd kan mooi zijn, maar ik heb inderdaad nooit gedacht dat ik Tsjechov 
zou gaan ensceneren. De kersentuin is te meanderend voor mijn regie. En er hangt zo veel aan. Een iconografie, 
bijvoorbeeld. Googel de scènefoto’s maar eens: allemaal mensen in historische kostuums. Tsjechov is 
periodegerelateerd, naturalistisch en geregeld gaan personages zitten en ze blijven heel lang zitten.” 
 

Niet bepaald Abattoir Fermé dus. Hoeveel Tsjechov liet je toe? 

“Mijn twee eerste versies van de tekst van De kersenvla waren vrij getrouwe bewerkingen van De kersentuin! Ik 
had ‘de tuin’ een beetje opgekuist en de taal wat moderner en actiever gemaakt. Er speelden vele ideeën. Een 
van de leukste vond ik om met Abattoir Fermé een stukje grond te kopen, kersenboompjes te planten en te 
verzorgen en na vijf jaar daar te gaan spelen. En aan het eind van De kersentuin hoor je de boompjes 
omhakken, want de eigenaresse van het landgoed heeft geen geld meer. Toen dacht ik: we maken een 
voorstelling met historische kostuums en zonder schmink – dat verwacht niemand van ons!” 
 

En het werd een voorstelling zonder historische kostuums mét schmink. Wist je van tevoren dat deze productie 
een komedie zou worden? 

“Yes! Toen de spelers en ik elkaar eindelijk weer zagen (tijdens corona) wisten we vrij snel dat het comedy zou 
worden. We wilden de mensen in deze barre tijden laten lachen. Goed voor het publiek, goed voor ons. 
Overigens heeft Tsjechov De kersentuin als komedie geschreven, maar regisseur Konstantin Stanislavski 
maakte er een tragedie van. Bij ons heeft Danny Tsjechov een drama geschreven, maar regisseuse Ewelina 
maakt er een farce van.” 
 

De kersenvla opent nochtans behoorlijk ernstig. 

“Ik geef het stuk bij het begin een Tsjechov-injectie. Op de vraag hoe de reis was, antwoordt Vera met een 
beschrijving van het landschap. Na woordgrapjes als ‘ik zag een lynx die rechts wegdook’ volgt het zinnetje: ‘Ik 
kon mijn ogen niet droog houden op weg naar hier’ – dat is pure Anton Tsjechov. Ik wilde het publiek graag op 



het verkeerde been zetten: dat het zich zou afvragen of Abattoir Fermé toch voor ernstig had gekozen. Maar ik 
wilde nu ook niet dat de spelers zo ernstig zouden spelen dat het op cynisme zou lijken. Ik hou van humor, niet 
van cynisme in theater. 

Ik wilde van bij het begin iets installeren, waarvan je in terugblik zou beseffen: ‘Ah, maar dat is (de werking 
van) theater wat daar wordt getoond. Die actrice schakelt vlotjes van gespeeld ernstig naar een andere 
emotie.’” 
 

Het is geen parodie op Tsjechov? 

“Nee, het is geen parodie. Het is ook geen adaptatie. Ik heb wél veel gepikt van Tsjechov: stukjes tekst, echo’s 
van personages, een structuur, het fragmentarische. Je zou het een komische hommage kunnen noemen, niet 
per se aan De kersentuin, wel aan een soort theater à la Stanislawski en aan de tijdloosheid van hoe een 
repetitie kan verlopen of hoe sommige acteurs, schrijvers of regisseurs zijn.” 
 

Lijkt ‘de repetitie’ erg op de repetities van Abattoir Fermé? 

“Bij Abattoir Fermé is geen enkele repetitie dezelfde, wel zijn er zijn vaste rituelen, zoals het bekijken van 
videobeelden. Vaak is er een wisselwerking tussen hoe de repetities verlopen en de geest van de voorstelling 
die we proberen te maken. Dus: er werd dit keer veel gekeuveld en gesproken over theater, over onze 
ervaringen, over hoe we ons verhouden tegenover andere vormen van theater. En ja, wij houden van veel 
koffiebreaks (lacht). Soms is er taart.“ 

 
Pers 
“Kleurrijke personages, gekke plotwendingen, guitige knipogen naar het publiek: De kersenvla is een komedie 
voor de gulle glimlach. Regisseur Stef Lernous schreef met dit stuk zowel een liefdesbrief aan als een milde 
parodie op de theatermaker, die wat eergierige mens die alle liefde in zijn stiel pompt en zichzelf erin hoopt 
terug te vinden. Tezelfdertijd is het een ode aan het spelen zelf, waarbij scènes ten dienste staan van die ene 
ingeving of kwinkslag.” - De Standaard 
 
Credits 
tekst en regie: Stef Lernous / spel: Kirsten Pieters, Ellen Sterckx, Chiel van Berkel, Tine Van den Wyngaert, 
Louis van der Waal / decor- en lichtontwerp: Sven Van Kuijk / in samenwerking met nona / met de steun van 
de Vlaamse Gemeenschap 
 
Meer theater dit seizoen 
* dinsdag 22 maart 2022: Thomas Janssens - De reuzendoder van Ernest Hemingway 
* dinsdag 29 maart 2022: Ontroerend Goed - Every Word Was Once An Animal 
* dinsdag 19 april 2022: Wunderbaum - Schaapjes op het droge 
 
 
 

 

 

 
  

 

Deze info vind je ook terug op www.ccsint-niklaas.be/programmablad 


