
wust een komedie en wou, naar hij zelf 
in brieven schreef, dat men lachte: 
Stanislavski, met zijn zwaarmoedige 
lezing, had het bij het verkeerde eind) 
maar het is ook de meest schrijnende, 
want we herkennen onszelf natuurlijk. 
Ook wij zijn opgenomen in een histo-
rische situatie, waarmee onze nazaten 
kunnen lachen. Wij zijn ook ridicuul. 
Daarom lachen we de personages niet 
uit, want er is geen enkele reden om 
ons verheven te voelen. Na afloop zei 
een Franse studente in Rijsel: dit is 
niet Tsjechov, dit is Godard. 

De betekenis 
Tot besluit moet men toch de 

vraag stellen: en Tsjechov ? Kan dit zo 
maar: één tekst en drie verschillende 
hoofdrolspelers? Natuurlijk, want dat 
is het wezen van het theater. De tekst 
krijgt slechts betekenis in de concrete 
uitbeelding. Het is trouwens niet 
alleen zo bij het theater. Het gebeurt 
telkens als we lezen: we creëren onze 
eigen betekenis. Alleen laten theater-
makers van dit persoonlijke proces 
een concreet spoor op de planken 
zien. De toeschouwer, de lezer: we 
zijn allemaal creatief. De vastgelegde 
'echte' betekenis is een mythe. De 
tekst van Tsjechov geeft impulsen en 
laat zich schikken en herschikken. 
Dat is een zo boeiend proces, dat ik, 
na deze drie opvoeringen, die kort na 
elkaar kwamen, uitkijk naar de vol-
gende : welke accentverschuiving kan 
deze tekst nog eens anders maken? 
Dat is het rijke avontuur waartoe de 
theatermakers ons constant uitnodi-
gen. 
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