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Stellingen bij 
Ibsen op de planken 

i Alhoewel er veel is geschreven over de Ibsen-ensceneringen van grote regisseurs als 
Antoine, Lugné-Poe en Reinhardt, blijft vaak onduidelijk wat er op het toneel nu pre
cies te zien is geweest. 

2 Met Hedda Gabler was Ibsen de tijd in Nederland zesentwintig jaar vooruit. 

3 Een goed ingestudeerde en consistente enscenering, met op het stuk afgestemde decors 
en kostuums, was tot aan de Tweede Wereldoorlog geen regel maar uitzondering. 

4 Vooral ook de afwijzende kritieken op 'slechte' ensceneringen maken duidelijk wat de 
norm is waaraan 'goede' ensceneringen op een bepaald moment moeten voldoen. 

5 Voor het verrichten van theaterhistorisch onderzoek zijn programmaboekjes, recen
sies en foto's tezamen een betere bron dan video-registraties. 

6 Theatetfotografen houden te weinig afstand tot hun onderwerp. 

7 Om volledig recht te doen aan het gegeven dat de verschillende componenten van de 
enscenering zich allemaal in hun eigen tempo ontwikkeld hebben, zal een nieuw te 
schrijven geschiedenis van het Nederlands theater modulair van opzet moeten zijn. 

8 Als Herman Heijermans geweten had dat de katholieken en de protestanten de tien 

geboden andeis genummerd hebben dan de joden en de gereformeerden, dan had 

zijn stuk Het zevende $ebod, dat zich afspeelt in een katholiek milieu, nu ongetwijfeld 

Het zesde .gebod geheten. 

9 Als Vondel, Hooft en Huygens broodschrijvers waren geweest en (dus) werkzaam in 

de toneelpraktijk, zouden hun stukken nog steeds regelmatig gespeeld worden. 

ïo Wie ooit de moeite heeft genomen 'een stuk of wat gedichten' uit zijn hoofd te leren, 

hoeft zich nergens te vervelen. 
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Voorwoord 

'Begin er nooit aan!' Ik wil niet zeggen dat ik dit de afgelopen vier jaar wekelijks 
geroepen heb, maar het is een verzuchting die mijn naasten, vrienden en collega's 
niet helemaal onbekend in de oren zal klinken. Nu mijn onderzoek naar de ensce
neringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland dan toch echt helemaal is afgerond, 
is het zaak enige nuance aan te brengen. Taai waren met name de laatste jaren, 
toen de uitkomst min of meer duidelijk was, mijn nieuwsgierigheid dus bevre
digd, toen alles alleen nog maar zo helder en precies mogelijk moest worden 
opgetekend. Ook omdat dat diende te gebeuren naast mijn reguliere werkzaam
heden op het Theater Instituut Nederland heeft die laatste fase veel langer ge
duurd dan mij lief was. Toch, als ik het afgelopen decennium overzie, wegen het 
plezier en de vrijheid van de eerste onderzoeksjaren, toen ik als AIO verbonden 
was aan de vakgroep Theaterwetenschap van de Universiteit van Amsterdam, 
ruim op tegen de trage laatste jaren. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht 
dat ik indertijd in de gelegenheid ben gesteld om aan dit onderzoek te beginnen. 

Gelukkig heb ik mij die tien jaar omringd en gesteund geweten door een 
aantal mensen die ik hier graag wil bedanken. In de eerste plaats natuurlijk mijn 
promotor Rob Erenstein die pagina's en pagina's typoscript - het zullen er in to
taal ongeveer twaalf- à dertienhondetd geweest zijn - steevast binnen één week 
van commentaar voorzag en met me besptak zondet ooit ook maar één spoor van 
Ibsen-moeheid te vertonen. Zijn vettrouwen, de vrijheid die hij me daarmee gaf 
én zijn aanstekelijke enthousiasme, zijn van gtote betekenis geweest. 

Ook Egil Törnqvist komt dank toe: voor zijn bereidheid om zijn naam als 
co-promotor aan dit proefschrift te verbinden - ook al had hij het onderzoek zelf 
graag een heel andere richting ingestuurd - en voor zijn kritische kanttekenin
gen die me ertoe dwongen om een aantal uitgangspunten te herzien of duidelijker 
te formuleren. 

Op deze plaats mogen ook de namen van Herta Schmid en die van mijn 
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collega-Aio's niet ontbreken: Saskia Boerma, Erik Laeven, Mieke van Schermbeek, 

Minet de Wied en vooral Henny Ruitenbeek. Van onze regelmatig belegde bijeen

komsten - of het uitgangspunt nu de theaterwetenschappelijke theorie, een doot 

ons te verzorgen collegereeks of de gezelligheid was - ben ik zowel wijzer als eigen

wijzer geworden. 

Van de overige collega's van het Instituut voor Theaterwetenschap wil ik 

graag Peter Eversmann en Hana Bobkova noemen. Peter Eversmann omdat hij al

tijd bereid was bij te springen als het mij niet lukte om van de computer gedaan 

te krijgen wat ik gedaan wilde krijgen (in dit verband verdient ook de naam van 

Gerard van der Vaart vermelding); Hana Bobkova vanwege al die inspirerende dis

cussies over het Nederlandse toneel die we onder het genot van evenzovele taart-

punten gevoerd hebben. In die discussies zijn heel wat balletjes opgegooid en 

theorieën ontvouwd en de sporen daarvan zijn in dit proefschrift terug te vinden. 

Ook haar lekker-lange Ibsen-recensies, zoals die sinds 1975) in Het Financieele 

Dagblad zijn gepubliceerd, zijn voor het ondetzoek zeer waardevol geweest. 

Een woord van dank ook voor twee van de vele betrokken collega's van her 

Theater Instituut Nedetland: Rob van Gaal vanwege zijn begrip, flexibiliteit en 

goede raad gedurende de lange periode waarin ik moest woekeren met mijn vtije 

uren; Paul Post vanwege de stroom kopietjes, oude ptogrammabladen en tekst

boekjes die hij overal vandaan wegsleepre om ze me vervolgens met een hoopvolle 

grijns te overhandigen. 

In hoofdstuk acht, gewijd aan de kostuums, kapsels en grime, is de des

kundigheid van Els de Baan verwerkr. Haar dank ik voor alles wat ze me, aan de 

hand van een grote stapel foro's, in één dag leerde over S-lijnen, mouwkoppen en 

coupnaden. 

Graag wil ik op deze plek ook de naam van Jan Verstappen noemen. Hij 

was zo'n letaat Nederlands die je de literatuur liet lezen die je lezen wou en die 

zijn leerlingen, jaar-in jaar-uit, de mogelijkheid bood om actief of passief kennis 

te maken met al dat ptachtigs dat des theaters is. De wetenschap dat er, in de 

Nederlands theaters, iedere avond wel ergens één van zijn oud-leerlingen actief 

is, had hem ongetwijfeld goed gedaan. 

Belangrijk is ook mijn kennismaking met Katst Woudstra geweest, onder 

meer omdat hij me, doot zijn uitgesproken, zeer kritische stellingname, als eerste 

duidelijk heeft weten te maken dat er aan al die prachrige Ibsen-stukken ook 

kwalijke kantjes zitten. 



V O O R W O O R D 

Mijn familie en vrienden zijn al die jaren met mijn reilen en zeilen begaan ge

weest. Ik dank hen voor hun meeleven en, vanaf een zeker moment, de fijngevoe

ligheid om maar niet iedere keer opnieuw naar mijn vorderingen te informeren. 

De morele en praktische steun en de (taal)adviezen van Cor van Bree, Johan de 

Koning, Jaap de Jong en Peter Burger verdienen hier aparte vermelding. Ook 

Rudolf Valkhoff, die genereus aanbood om de samenvatting te vertalen, en Piet 

Hein Honig, die het overzicht van de hier gespeelde Ibsen-producties corrigeerde, 

horen in dit rijtje thuis. 

En dan mijn vrouw en kinderen. Het heeft dus lang geduurd voordat dit 

proefschrift definitief af was. Van het gezinsleven heb ik al die jaren maar weinig 

gemist, al was het alleen maar omdat we tamelijk krap en gehörig behuisd zijn. 

Ik ben er in ieder geval blij om dat ik Threesje, Geerten en Anne-Lokke op deze 

plaats - en met hun instemming - niet hoef te bedanken voor hun geduld en in

schikkelijkheid, maar dat ik ze mag bedanken voor het vrolijke rumoer en het 

liefs van de afgelopen jaren. 

Tot slot: wat tien jaar geleden gold, geldt nog steeds. Naar de geschiedenis van 

het Nederlands theater is maar weinig onderzoek gedaan. Of het nu over De 

Nederlandse Comédie gaat of over het gezelschap Bouber, over Cees Laseur of over 

Alida Tartaud-Klein, over theateraffiches, kostuums of over de kritiek in Neder

land: het zijn allemaal onderwerpen waar nauwelijks over is gepubliceerd. Aan 

het werk! 
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Inleiding 

In de eerste plaats is dit een boek over ensceneringen. In de tweede plaats is dit 

een boek over de ensceneringsgeschiedenis van het werk van Ibsen in Nederland 

gedurende de periode 1880-1995, dat wil zeggen: vanaf de allereerste tot en met de 

bijna laatste enscenetingen. In de derde plaats is dit een boek over de geschiede

nis van het Nederlands toneel. 

Dit boek is dan ook om drie redenen geschreven. Om te beginnen is het 

bedoeld als een pleidooi voor een historische theaterwetenschap die zich nadruk

kelijk richt op ensceneringen. Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. De ge

schiedenis van het theater is in het verleden maar al te vaak beschouwd als de ge

schiedenis van een literair genre: het drama. Daar ligt een visie op theater aan ten 

gtondslag die teruggaat op Aristoteles. Die besloot het zesde hoofdstuk van zijn 

Poëtica met de volgende woorden: 'En het schouwspel van de opvoering sleept de 

ziel weliswaar mee, maar [...] de werking van de ttagedie komt ook tot stand zon

der opvoering en acteurs'.1 Die woorden van Aristoteles hebben het lot van de 

theaterwetenschap tot ver in deze eeuw bepaald. In Nederland werd in 1967, drie 

jaar nadat er zowel in Amsterdam als in Utrecht een Vakgroep Theaterweten

schap in het leven was geroepen, een heel nummer van Forum der Letteren ge

wijd aan de vraag of een aparte studierichting theaterwetenschap wel bestaans

recht had; kon theater (bedoeld werd het geschreven drama) niet net zo goed, zo 

niet beter bij de vakgroep literatuutwetenschap bestudeerd worden? Het ant

woord op die vraag moest natuurlijk een ondubbelzinnig nee zijn. Het object van 

de theaterwetenschap, zo betoogden de verdedigers van het vak, zijn niet de 

dramateksten maar zijn de ensceneringen waarvan die dramateksten slechts een 

bestanddeel zijn. Blijkbaar was dat antwoord overtuigend genoeg, want de thea-

tetwetenschap is nog steeds een zelfstandige discipline. 

1 Aristoteles 1995, P40. 
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Toch doet men ook nu binnen de historische theaterwetenschap maar ten dele 
recht aan dat uitgangspunt. Er wordt nog steeds gepubliceerd over 'het drama' en 
over dramaschrijvers; daarnaast verschijnen er monografieën over regisseurs, 
over acteurs en studies die de geschiedenis van het theater belichten via de invals
hoek van de theaterarchitectuur of de scenografie. Maar geschiedenissen waarin 
nadrukkelijk ensceneringen centraal staan, bijvoorbeeld de ensceneringen van 
het werk van één bepaalde auteur, vormen nog steeds een kleine minderheid. De 
reden daarvoor is duidelijk. Een theaterhistoricus die onderzoek wil doen naar 
voorstellingen in het vetleden, ziet zich geconfronteerd met wat in de theater
wetenschap 'het transitotisch karakter van zijn onderzoeksobject' wordt ge
noemd. Zodra het doek gevallen is, houden voorstellingen definitief op te bestaan. 
De theaterwetenschap onderscheidt zich hierdoor van de andere kunstweten
schappen. De beeldende, toegepaste en literaire kunstuitingen van het verleden 
bestaan immers nog steeds, zijn nog steeds direct voor onderzoek toegankelijk. 
Voor de muziek ligt dat iets gecompliceerder. Ook muziek bestaat niet meer zo
dra de laatste noot geklonken heeft. Het moge echter duidelijk zijn dat een mu
ziekuitvoering onvergelijkbaar veel beter is vastgelegd in een partituur dan een 
toneelvoorstelling in een dramatekst. 

Theaterhistotici mogen dan een goede reden hebben om met een wijde 
boog om de bestudering van ensceneringen heen te lopen, de situatie heeft toch 
iets buitengewoon onbevredigends. Men stelle zich een Nederlandse kunstgeschie
denis voor waarin geen (iconografische) analyses bestaan van de zeventiende-
eeuwse schilderkunst, maar wel onderzoek naar de manier waarop er in de zeven-
tiende-eeuwse schildersateliers gewerkt werd; of een Nederlandse literatuur
wetenschap waarin geen analyses bestaan van 'Awater', maar wel onderzocht is 
wat de bronnen zijn geweest waar Nijhoff zich door heeft laten inspireren. 

Als een ensceneringsgeschiedenis van het werk van Ibsen in Nederland, 
vult dit boek daarbij een leemte in het bestaande Ibsen-ondetzoek. Dit behoeft 
maar heel weinig toelichting. De Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen (1828-1906) 
werd al tijdens zijn leven tot de 'klassieke toneelschtijvers' gerekend. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat er intussen, een eeuw later, bijzonder veel over de lot-

Pas de laatste jaren lijkt het tij te keren. Sinds 1995 verschijnr bij Cambridge University 

Press een reeks getiteld Plays in Production; bij Manchester University Ptess sinds 15)95 een 

reeks getiteld Shakespeare in Performance. 

l6 
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gevallen van zijn stukken geschreven is. Studies als Le théâtre d'Ibsen en France, 

Ibsen in England, Ibsen und die Deutsche Bühne bestaan al lang. Een boek als Ibsen op 

de planken bestond nog niet. Ik bteng met deze studie dus een nog ontbrekend 

deel van 'de geschiedenis van Ibsen' in kaatt. 

Tenslotte beoogt dit boek een bijdtage te leveren aan de geschiedschrij

ving van het Nedetlands toneel in de twintigste eeuw. Kort nadat de theaterwe

tenschap in Nederland een eigen, academische status vetkreeg, kwam het accent 

binnen de theatetwetenschap nadrukkelijk op de theotievorming te liggen. Men 

ging op zoek naar de noodzakelijke voorwaarden voor het fenomeen theater, men 

probeerde analysemodellen op te stellen; men begon zich af te vragen hoe een 

voorstelling betekenis genereert of via welke schijven het proces van betekenis

overdracht in het theatet nu eigenlijk verloopt. De consequentie was dat de ge

schiedschrijving van het Nederlands theater eigenlijk nooit goed van de grond is 

gekomen. Het laatste gtote ovetzichtswerk is dat van Worp en dat is intussen al 

bijna een eeuw oud. Daarbij geldt ook voor Wotp dat hij zich maar mondjesmaar 

met voorstellingen heeft beziggehouden. Van de ongeveer achthonderd pagina's 

die hij schreef, gaan er nog geen honderd over de ensceneringen. Er zijn, na Worp, 

natuutlijk wel deelstudies en essaybundels vetschenen. Voor het theater in de 

vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw kunnen hiet bijvoorbeeld de studies 

van de Neerlandici Pleij, Hummelen en Smits-Veldt worden genoemd. Ook het in 

19516 onder hoofdredactie van Rob Erenstein verschenen Een theatergeschiedenis der 

Nederlanden, is in feite een essaybundel. Dit bijna duizend pagina's dikke boek be

vat honderdtwintig essays, opgehangen aan evenzoveel data die van belang zijn 

geweest in de geschiedenis van het Nederlandse en Vlaamse theatet. Dat levett 

weliswaar een schat aan infotmatie op, maat het zijn uiteindelijk de lezers zelf 

die uit al die gegevens een theatergeschiedenis moeten destilleten. 

Een periode waarvoor dat gemis aan een overzichtswetk zich zeet zeket 

ook sterk doet voelen is de twintigste eeuw. Er is een boek van Hunningher dat de 

petiode tot 1940 behandelt, een boek van Van Maanen ovet het Nedetlands toneel-

bestel vanaf 1945, er is een aantal biografieën ovet belangrijke toneelkunstenaats 

(Verkade, Royaards, Heijermans) en er zijn wat jubileumuitgaven bij het zoveel-

jarig bestaan van verschillende gezelschappen of schouwburgen, maar daarmee 

houdt het eigenlijk wel op. 

De vraag die zich dan natuutlijk opdringt, is hoe dooi middel van een on-

derzoek naar de ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland een bijdrage 
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geleverd kan worden aan de geschiedschrijving van het Nederlands toneel in deze 
eeuw. De gedachte was dat een onderzoek dat een veel en regelmatig gespeeld au
teur volgt, automatisch ook de geschiedenis van het Nederlands toneel volgt. Nu 
zijn 'gedurende deze eeuw veel en regelmatig gespeelde auteurs' bepaald dun ge
zaaid. In feite bepetkt de keuze zich tot Shakespeare, Molière en Ibsen.3 Zo is 
Tsjechov, een van die andere namen waaraan gedacht kan worden, hier pas na de 
Tweede Wereldoorlog 'ontdekt'. 

Het is evident dat Ibsen een bepaald soort toneel schreef, met eigen con
venties en wetmatigheden. Bij het extrapoleren van de conclusies omtrent zijn 
ensceneringsgeschiedenis, zal daarmee rekening gehouden moeten worden. Feit 
blijft dat de ensceneringsgeschiedenis van een auteur onderdeel uitmaakt van 
een grotere toneelgeschiedenis. Als er een verandering optreedt in de manier 
waarop men Ibsen ensceneert, dan zegt dat iets over een veranderende houding 
tegenover Ibsen, maar ook iets over een veranderende visie op het medium 
toneel. 

Tot zover de redenen om dit boek te schrijven. De wijze van werken is als volgr 
geweest. Allereerst heb ik mij gebogen over de geschiedenis van Ibsen in de ons 
omringende landen. Daar waren twee redenen voor. In de eerste plaats zou de 
kennis over de internationale context mij in staat stellen om de geschiedenis van 
Ibsen in Nederland een plaats te geven. In de tweede plaats hoopte ik op deze ma
nier iets te weten te komen over de te volgen methodologie. Hoe schtijf je een 
ensceneringsgeschiedenis; waar moetje aan denken als je ensceneringen tot ob
ject van onderzoek maakt? 

De resultaten van deze oriënterende fase van het onderzoek waren nogal 
teleurstellend. De diverse studies gaven niet alleen slechts een zeer beperkt beeld 
van Ibsens opmars over de Europese podia - met nadruk op 'podia' - daarbij waren 
ze methodologisch slecht onderbouwd en werd het niveau van de impressionisti
sche geschiedschrijving maar zelden overstegen. Ook ensceneringsgeschiedenis
sen van het werk van andere toneelauteuts, waartoe ik daarna mijn toevlucht 
nam, leverden methodologisch gezien niet veel bruikbaars op. 

Teleurstellende resultaten dus, maar natuurlijk toch niet helemaal voor 

3 Over de geschiedenis van Shakespeare in Nederland verscheen in 19S8 een srudie van 
Roberc Leek. 
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niets. Met enige volharding viel er uiteindelijk wel een redelijk overzicht te 
schrijven over het wanneer en hoe van Ibsens opmars over de Scandinavische, 
Duitse, Engelse en Franse podia. De gemaakte fouten maakten in ieder geval dui
delijk wat de valkuilen waren waarvoor ik op mijn hoede diende te zijn. 

Na deze oriënterende fase ben ik naar mijn eigenlijke onderzoeksobject 
overgestapt. Om te beginnen heb ik een zo volledig mogelijke inventarisatie ge
maakt van Ibsen-producties in Nederland. Dat bleken er ïSy geweest te zijn; 187 
ensceneringen die zich, na een kwantitatieve analyse, vrij eenvoudig over vier 
periodes lieten verdelen. 

Omdat het ondoenlijk leek om al die i8y producties in mijn onderzoek te 
betrekken, besloot ik een case-study te maken van het stuk dat hier het grootst 
aantal keren in productie werd genomen: Hedda Gabler. Me verlatend op drie 
soorten bronnen (recensies, programmabladen en fotomateriaal) heb ik vervol
gens getracht de geschiedenis van Hedda Gabler in Nederland zo volledig mogelijk 
in kaart te brengen. 

Leverde dat iets op? Ja en nee. Gaandeweg het onderzoek ontwikkelde ik in 
ieder geval een beschrijvingsmodel - voornamelijk gebaseerd op Erika Fischer-
Lichte - dat me in staat stelde om op een systematische manier optimaal gebruik 
te maken van alle informatie die in de recensies, foto's en de programmabladen 
besloten lag. Maar die opeenvolging van tweeëntwintig ensceneringen van Hedda 
Gabler leverde helaas geen duidelijk patroon op. Het was voor het grootste gedeelte 
nog steeds gissen naar de grote bewegingen in de ensceneringsgeschiedenis van 
Ibsen in Nederland. Ik moest dus besluiten om mijn onderzoek uit te breiden tot 
alle producties die hier te zien waren geweest. Alleen Peer Cynt en Brand, oor
spronkelijk bedoeld als leesdrama en bij opvoering hele specifieke problemen met 
zich meebrengend, liet ik buiten beschouwing. 

Op deze manier lukte het wel om de naoorlogse periode in kaart te bren
gen, maar het beeld van de vooroorlogse periode bleef ook toen bijzonder diffuus. 
Er zat op dat moment niet veel anders op dan de eenheid van de enscenering los 
te laten en de verschillende soorten tekens stuk voor stuk te behandelen. Het 
werd dus honderdvijfrien jaar Ibsen in Nederland aan de hand van honderdvijf
tien jaar tekst, honderdvijftien jaar theatrale ruimte, honderdvijftien jaar uiter
lijk van de acteurs en honderdvijftien jaar speelstijl. Dat leverde ook vier periodi-
seringen op die, onder elkaar gelegd en als het ware bij elkaar opgeteld, tezamen 
een ensceneringsgeschiedenis in vijftien keerpunten opleverden, een enscene-
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ringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland die aan overzichtelijkheid en helder
heid niers re wensen overliet. 

Wat de presentatie van het onderzoek in dit boek betreft: uireraard, zou ik bijna 
zeggen, gaan de methodologische aantekeningen vooraf aan her verslag van 
Ibsens opmars over de Europese podia. Dan volgen de kwantitatieve analyse en 
een hoofdstuk dat gewijd is aan de programmabladen, één van de drie bronnen 
die ik gebruikt heb. De vier deelonderzoeken - honderdvijfrien jaar Ibsen in 
Nederland aan de hand van tekst, ruimte, etcetera - zijn gepresenteerd in de volg
orde waarin ze zijn uirgevoerd. Niet helemaal toevallig betekent dat, dat het 
hoofdstuk met het meeste aantal keerpunten aan het eind komt. Het onderdeel 
dat het moeilijkst in kaart te brengen was - de speelstijl - werd dus tot het laatst 
bewaatd. 

In hoofdstuk tien heb ik aan de hand van die vijftien keerpunren de ensce
neringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland nog eens als een doorlopend verhaal 
gepresenreerd. Hier zijn ook, waar dat op z'n plaats was, de resultaten uit het on
derzoek naar de tweeëntwintig Hedda Gablers verwerkt en heb ik af en toe de 
ruimte genomen om wat speculatieve verbanden re leggen. 

Tenslotte heb ik, waar dat mogelijk was, de stap gemaakt naar de geschie
denis van her Nederlands toneel in deze eeuw in zijn algemeenheid en mijn aan
pak geëvalueerd. 
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Hoe schrijf je een 

ensceneringsgeschiedenis? 
Uitgangspunten en methodiek 

2.1 Inleiding 
Ook dit onderzoek begon met een bestudering van de beschikbare, relevante lite
ratuur. Die literatuur viel in drie blokken uiteen. In de eerste plaats ging het na-
tuutlijk om studies als Ibsen und die Deutsche Bühne, Ibsen in England, Henrik Ibsen 
paa den Franske scmt en dergelijke. 

In de tweede plaats raadpleegde ik publicaties die gewijd waren aan be
roemd geworden Ibsen-ensceneringen of aan beroemde regisseurs, actrices of ge
zelschappen die ook Ibsen hadden 'gedaan'. Grote namen in dit verband zijn on
der meer Max Reinhardt, Vsevolod Meyerhold, Elizabeth Robins, Fteie Bühne, 
Theatre Libre en Théâtre de l'Oeuvre. De Ibsen-ensceneringen van die drie ge
noemde gezelschappen kwamen ook uitgebreid aan bod in de literatuur over het 
naturalisme en het symbolisme. 

In de derde plaats verzamelde ik studies die nadrukkelijk als enscene-
ringsgeschiedenissen werden gepresenteerd, waarbij ik ook uitweek naar andete 
grote toneelauteurs. 

Deze literatuurstudie had een tweeledig doel. Het eerste doel was om een 
reconstructie te maken van Ibsens opmars over de Europese podia. Als ik iets wil
de zeggen over het wat en hoe van Ibsen in Nederland, zou ik toch ook een idee 
moeren hebben over het wat en hoe van Ibsen in de ons omringende toneelcul
turen. In concreto ging het daarbij om twee vragen. Ten eerste: op welke manier 
en in welk tempo heeft het werk van Ibsen zich over de Europese podia verspreid? 
Of, in andere woorden: welke stukken werden waar, wanneer en hoe vaak gespeeld? 
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Ten tweede: op welke verschillende manieren werd Ibsen in het buitenland geën
sceneerd? Als ik deze informatie had, zou ik achteraf in staat zijn om de geschie
denis van Ibsen in Nederland in Europees perspectief te plaatsen en mogelijke 
beïnvloeding van buitenaf aan te kunnen aanwijzen. 

Met enige volharding lukte het redelijk om in ieder geval tot 1900 het wat 
en wanneer van Ibsens opmars over de Europese podia in kaart te brengen. In veel 
mindere mate gold dat voor het hoe vaak en het hoe. Het is vooral opvallend hoe 
weinig exacte gegevens er voorhanden zijn over de manier waarop de stukken in 
die eerste decennia werden opgevoerd, ook wanneer het om hele beroemde ensce
neringen gaat, als Antoines Spoken (Les revenants) uit 18851 in het Théâtre Libre. De 
informatie die er beschikbaar is, is in hoofdstuk drie zo exact mogelijk verwerkt. 

Het tweede doel dat mij bij de bestudering van de literatuur voor ogen 
srond - en dat is in dit hoofdstuk van groter belang - was dat ik ook wat wijzer 
hoopte te worden over de methode van onderzoek. Ik wist dat ik een enscene
ringsgeschiedenis wilde gaan schrijven maar mijn ideeën daarover waren alles
behalve uitgekristalliseerd. In het gunstigste geval zou de bestaande literatuur 
mij een pasklare methode aan de hand doen; in het minder gunstige geval zou ik 
er in ieder geval van kunnen leren wat de haken en ogen zijn die aan dit soort 
onderzoek vastzitten. Het werd vooral dat laatste. Bestudering van de bestaande 
literaruur maakte in ieder geval duidelijk dat er vier valkuilen waren waarvoor ik 
op mijn hoede moest zijn, maar leverde daarnaast ook enkele nuttige inzichten 
op over mogelijke en onmogelijke ensceneringsgeschiedenissen. 

2.2 Vier valkuilen en hoe ze te vermijden 
De eerste twee valkuilen golden uitsluitend studies als Ibsen in Germany en Ibsen 
and the 'English Stage, etcetera. Het ging hier in de meeste gevallen om onderzoek 
waarin vooral de receptie van Ibsens oeuvre als literatuur centraal stond. Het 
ging, met andere woorden, meer om Ibsens dramateksten dan om de enscenerin
gen die er van die dramateksten waren gemaakt. 

Daarbij ging in deze studies de meeste aandacht praktisch altijd uit naar 
de periode dat Ibsen in de betreffende toneelcultuur geïntroduceerd werd en net 
geïntroduceerd was, dat wil zeggen: naar de laatste drie decennia van de vorige 
eeuw. Die beginperiode werd vaak zeer gedetailleerd beschreven, met een over
vloed aan feitjes, namen, titels, data en anekdotes. Als men de twintigste eeuw al 
haalde, reikte men zelden verder dan 1920. 
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De derde valkuil was blijkbaar moeilijk te vermijden want geen van mijn voor
gangers, of hun werk nu in het eerste, tweede of derde literatuurblok thuishoorde, 
was daarin geslaagd. Als er al een poging werd gedaan om ensceneringen te re
construeren, dan werd dat gedaan op basis van onvolledig en/of nauwelijks gewo
gen bronnenmateriaal. 

Wat de vierde valkuil was bij het schrijven van ensceneringsgeschiedenis
sen, maakte vooral de bestudering van de literatuur uit het derde blok duidelijk: 
het evenementiële niveau werd zelden overstegen. Dat wil hier zeggen dat in 
chronologische volgorde een groot aantal ensceneringen de revue passeerde, 
waarbij de selectie en de manier waarop deze behandeld werden een nogal wille
keurige indruk maakte. Een inventarisatie van wat er dan allemaal opgevoerd 
was en wat daarover was geschreven ontbrak volledig. Als er al iets aan grote lij
nen of conclusies werd gepresenteerd, dan was dat over het algemeen nauwelijks 
onderbouwd: één succesvolle enscenering en de schrijver in kwestie heette geac
cepteerd; één productie die als een baksteen viel en zijn bloeitijd heette voorbij. 

Vier valkuilen die ik diende te vermijden. Dat leidde voor mijn eigen on
derzoek tot de volgende vier uitgangspunten. 

ï. De enscenering staat centraal. De eerste valkuil - het ging vaker om de recep
tie van Ibsens dramateksten dan om ensceneringen - was eenvoudig te vermijden. 
Ik hoefde me alleen maar voor te nemen om de ensceneringen van het werk van 
Ibsen in Nederland centraal te stellen. Daar had ik ook twee goede redenen voor. 
In de eerste plaats was Ibsen een toneelschrijver, geen romancier. Alhoewel zijn 
stukken, vanaf De pijlm van de samenleving (1877], meestal al voor de eerste première 
in druk verschenen en in grote aantallen hun weg naar de lezers vonden, was hun 
eigenlijke bestemming toch de schouwburg.1 In de tweede plaats is de enscenering 
in de historische theaterwetenschap een veronachtzaamd onderzoeksobject.2 

2. Het onderzoek richt zich op de middellange termijn. De tweede valkuil - de 
bestaande studies reikten in het gunstigste geval slechts tot ongeveer 1920 - was 
ook makkelijk te vermijden. Ik hoefde me maar voor te nemen om mijn onder
zoek door te laten lopen tot 1995. Dat leverde twee voordelen op: in de eerste 

1 Zie voor Ibsens 'dubbele publiek' Tömqvist 1998, P74-75. 
2 Zie hiervoor de inleiding. 
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plaats was mij al gauw duidelijk dat er juist in de loop van deze eeuw een aantal 
drastische wijzigingen was opgetreden in de manier waarop Ibsen werd geënsce
neerd. De meest interessante onderzoeksresultaten waren, met andere woorden, 
niet op het evenementiële, maar op het conjuncturele niveau te boeken, vanuit 
het perspectief van de middellange termijn.3 

Daarbij zou ik door dat perspectief van de middellange termijn ge
dwongen worden om uit de enorme hoeveelheid informatie datgene te selecteren, 
wat werkelijk van belang was geweest. Ik hoopte, met andere woorden, zo te kun
nen voorkomen dat het onderzoek zou verzanden in een aaneenschakeling van 
feitjes, namen, titels, data en anekdotes. 

3. Over de status, de selectie en het gebruik van de bronnen. Bij de derde val
kuil ging het om een belangrijk probleem: als er ensceneringen werden gere
construeerd, dan werd dat gedaan op basis van onvolledig of nauwelijks gewogen 
bronnenmateriaal. Men had, om preciezer te zijn: a] steeds genoegen genomen 
met een zeer beperkt aantal bronnen; en b) zich geen rekenschap gegeven van de 
status van het materiaal en van de consequenties die dat had voor de selectie en 
het gebruik ervan. De meest principiële fout daarbij was dat er geen onderscheid 
werd gemaakt tussen productie-intentie, zoals die kon worden afgeleid uit een 
productietekst of productiedocument (manifesten, aantekeningen, kostuumschet-
sen, programmabladen en dergelijke) en de uiteindelijk gerealiseerde enscenering. 

Onnauwkeurig omspringen met het bronnenmateriaal, is natuurlijk een 
schending van een elementaire regel voor historisch onderzoek. Als verzachtende 
omstandigheid kan hier overigens weer het transitorisch karakter van de voor
stelling worden genoemd. Als het doek eenmaal gevallen is, bestaat de voorstel
ling niet meer. Waarschijnlijk als gevolg daarvan, is de verleiding groot om wat 
minder kritisch om te springen met mooi of veelbelovend bronnenmateriaal. 

3 Die term 'conjunctureel niveau' is afkomstig uit het gedachtengoed van de histoticus 

Braudel, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Franse Annales-school. 

Frank Peeters deed in zijn dissertatie een poging om een verbinding tot stand te brengen 

tussen de theoretische theaterwetenschap en Braudels opvartingen over de hisrorische 

rijd. Braudel onderscheidde drie rijdslagen: het evenementië'le niveau (korte tetmijn), het 

conjuncrutele niveau (middellange termijn) en her srructurele niveau (lange termijn). 

Peerers koppelde deze drie rijdslagen aan de rheatettheotetische noties strucruur, norm 

en uiting. Zie hiervoor Peeters 1989. P49-65. 
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Een mooi voorbeeld van de verkeerde voorstelling van zaken die dat tot gevolg 

heeft, zijn de algemeen aanvaarde opvattingen in de Ibsen-literatuur over Max 

Reinhardts enscenering van Spoken (Gespenster) uit 15106. Het decor voor die en

scenering werd ontwotpen door de Noorse, expressionistische schilder Edvard 

Munch. In de periode dat hij hieraan werkte, maakte hij ook een aantal grote 

schilderijen. In de memoires van een van Reinhardts naaste medewerkers, Ernst 

Stern, worden die schilderijen van Munch nadrukkelijk in verband gebracht met 

de ensceneting. Op basis daarvan is men de enscenering als een prachtig voor

beeld van een niet-realistische Ibsen-enscenering gaan zien. Een enscenering 

waarin het decor niet meer de door Ibsen aangegeven negentiende-eeuwse salon 

voorstelde, maar waarin het decor gebruikt werd om uitdrukking te geven aan de 

'grondstemming' van het stuk. 

Nu zijn er brieven van Munch bewaard gebleven waarin hij, vanuit Ber

lijn, aan vrienden in Noorwegen vraagt of zij hem foto's en illustraties willen toe

sturen van kamers die in een echte, Noorse stijl zijn ingericht. En het gaat hem 

daarbij ook om de details. Ook een opmerking van een recensent rechtvaardigt de 

conclusie dat de breuk met het realisme waarschijnlijk veel minder groot is ge

weest dan men in de literatuur wil suggereren.4 Waar mijn voorgangers dus aan 

voorbij zijn gegaan is het feit dat bijvoorbeeld memoires - in dit geval ruim twin

tigjaar na dato op schtift gesteld - een allesbehalve reëel beeld van de werkelijk

heid hoeven te geven. Ook is men eraan voorbij gegaan dat de tekeningen of 

schilderijen van een decorontwerper helemaal niet overeen hoeven te komen met 

het decor zoals dat uiteindelijk gerealiseerd is. 

Dat het ook betet kan, bewijst de studie die Frederick en Lise-Lone Marker 

schreven over de enscenering die Edward Gordon Craig in 1926 in Kopenhagen 

maakte van Ibsens De Kroonpretendenten (Kon<js-emnerne).5 Hierin wordt nadrukke

lijk wel rekening gehouden met de discrepantie tussen productie-intentie en het 

uiteindelijke resultaat. 

Marker en Marker confronteren het beeld van die productie zoals dat naar 

voren komt in het door Cf aig zelf uitgegeven A Production met de informatie die 

documenten uit het archief Koninklijk Theatet van Kopenhagen en de recensies 

geven. Uit deze confrontatie blijkt bijvoorbeeld al dat Craig niet die ene kunste-

4 Zie hoofdstuk drie voor meer details over deze enscenering. 

5 Marker & Marker 1981. 
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naar was die voor een hele productie de verantwoordelijkheid droeg, zoals hij dat 
zelf idealiter zag. De acteurs-regie was bijvoorbeeld in handen van de Deen Poul-
sen en er was ook wat de kostuums betreft al heel wat werk gedaan voordat Craig 
in Kopenhagen arriveerde. Onthullend is vooral dat gedeelte van het boek waar 
Craigs schetsen en het door hem ontworpen toneelbeeld vergeleken worden met 
informatie uit recensies, foto's en plattegronden van het toneel. Een poëtisch, 
zeer Craigiaans ontwerp blijkt in de werkelijkheid een zeer prozaïsch plaatje op
geleverd te hebben; gedachten, opvattingen over het stuk die Craig juist door het 
toneelbeeld wilde overbrengen, blijken door de pers absoluut niet te zijn onder
kend. 

Resulraat van een en ander is dat je ernstige vraagtekens gaat zetten, zo 
niet bij de vermeende genialiteit van Craig, dan toch wel bij de mate waarin hij 
zijn geniale ideeën ook daadwerkelijk wist te realiseren. De waarheid omttent de 
producties van Edward Gordon Craig moet dus niet alleen in zijn eigen weergave 
worden gezocht, maar ook in het verslag dat door anderen werd opgetekend. 

Er bestaat een grote hoeveelheid theaterwetenschappelijke literatuur over 
de status van de bronnen. Aansluitend op Steinbecks Einleitung in die Theorie und 
Systematik der Theaterwissenschaft (15*70) maakte Frank Peeteis een complete inven
tarisatie van de in de historische theaterwetenschap te gebruiken bronnen.6 Juist 
omdat ik met mijn onderzoek een periode van honderdvijfrien jaar en een zeer 
groot aantal ensceneringen wilde behandelen, moest ik afzien van het gewoon
weg inventariseren en verzamelen van al het aanwezige, nog traceerbare bron
nenmateriaal. Ik moest keuzes maken. 

De principiële keuze die ik maakte - ook op basis van de in het literatuur
onderzoek opgedane ervaringen - was dat ik uitsluitend gebruik zou maken van 
contempotaine bronnen.7 Dat wil zeggen: alleen die btonnen die onmiddellijk op 
de enscenering in kwestie betrekking hadden: geen memoires van critici derhal
ve, geen autobiografieën van regisseurs, geen verslagen uit de tweede hand zoals 
in secundaire literatuur opgetekend en dergelijke. 

De tweede keuze die ik deed kwam niet voort uit ptincipiële maar uit 
praktische overwegingen. Ik koos voor drie soorten bronnenmateriaal.' program
ma's, recensies en foto's. Een praktische keuze a) omdat dit het materiaal was 

6 Peetersij89, P91. 
7 In terminologie van Peeters: auto-descriptieve of intta-chronologische btonnen. 
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waar ik binnen een redelijke termijn de hand op zou kunnen leggen en b) omdat 
deze keuze me een redelijk evenwichtige materiaalverzameling zou opleveren. 
Recensies - bewaard in het Theater Instituut Nederland of anders te achterhalen 
via de in de Koninklijke Bibliotheek op microfilm beschikbare dag- en weekbladen 
- zijn er over praktisch alle (professionele) ensceneringen wel verschenen en het 
Theatet Instituut Nederland heeft een redelijk complete verzameling laat negen
tiende - en twintigste-eeuwse programmabladen. Wat fotomateriaal betreft was de 
opbtengst wat katiger maar dan nog steeds is het een rijke oogst vergeleken bij 
bijvoorbeeld de zeer sporadisch bewaard gebleven regieboeken, decorontwerpen en, 
voor de laatste decennia, geluids- en/of video-opnamen. Door van die laatste soor
ten bronnen af te zien, kon ik ook het gevaar ondervangen dat de zwaartepunten 
in mijn ondetzoek zouden komen te liggen, volstrekt willekeurig, bij die paar en
sceneringen waar toevallig mooi materiaal van was overgeleverd: het regie-boek, 
decorschersen of een video-opname.8 Om eenzelfde reden heb ik er ook vanaf ge
zien om, daar waar het de meer recente ensceneringen betrof, bettokkenen te 
interviewen. Dat had daarbij het voordeel dar achteraf zou kunnen worden nage
gaan in hoeverre de betrokkenen zich in mijn 'reconstructies' konden vinden (wat 
weer een indicatie voor de betrouwbaarheid van mijn methode op kon leveren). 

Een belangrijk punt is dan vetvolgens het gebtuik van deze drie theater-
historische bronnen. Peeters is nogal voorzichtig over het gebruik van de recen
sies maar stelt toch, en mijns inziens terecht, dat ze directe informatie kunnen 
geven over de productiepool.9 Hij denkt daarbij dan vooral aan informatie over de 
speelplaatsen, de speelruimten, de toeschouwers, de rolverdeling. Voor 'andere, 
schijnbaar objectieve informatie', bijvoorbeeld beschrijvingen van de scenische 
ruimte, het decor, de kostuums is hij voorzichtiger. In zijn ogen moeten die aan 
bewaard gebleven rekwisieten, kostuums of aan fotomateriaal getoetst worden. 

Twee kanttekeningen zijn hietbij op hun plaats. In de eerste plaats is voor 
veel van die schijnbaar objectieve infotmatie het programmablad in een aantal 
opzichten een veel bruikbaarder bron. Niet alleen vermeldt het programma altijd 
zaken als de naam van het gezelschap, de titel van het gespeelde stuk, de rolverde
ling, de naam en functie van de overige medewerkenden en dergelijke, het gaat hier 

8 Slechts in een enkel geval heb ik, meestal tet ondetsteuning van mijn bevindingen, van 

decotschetsen, interviews of pioductieverslagen gebtuik gemaakt. 

9 Peeters 1989, P94. 

27 



I B S E N O P DE P L A N K E N 

vaak ook om informatie die in de (oudere) recensies niet is terug te vinden. Ik denk 

hier bijvoorbeeld aan de namen van de regisseur en de decorontwerper, maar ook 

aan de bezetting voor de minder belangrijke rollen. Alleen de plaats waar en de 

dag waarop de première plaatsvond, zijn vaak beter via de recensies te achter

halen.10 

In de tweede plaats legt Peeters een wat mij betreft niet helemaal gerecht

vaardigd wantrouwen jegens het recensentencorps aan de dag. Het is inderdaad 

waar dat waatnemingen sterk kunnen verschillen, maar wanneer vijf recensenten 

melden dat de personages gekleed waren naar de mode van de jaren vijftig, of ge

wag maken van een felle belichting in het laatste bedrijf, dan mag toch worden 

aangenomen dat daar inderdaad sprake van is geweest. Het is uiteraard zaak om 

voorzichtig te zijn met alle subjectieve karakteriseringen en waardeoordelen die 

in de beschrijvingen worden meegesmokkeld, maar het is zeker niet zo dat die ze 

onbruikbaar maken. Bijna altijd zijn er bij een bepaalde productie meerdere re

censies beschikbaar of terug te vinden en de observaties in de eerste recensie wor

den door observaties in alle volgende bevestigd, of aangevuld of, net zo nuttig, ge

corrigeerd. Het is dus wel zaak dat men meerdere recensies tot zijn beschikking 

heeft. Hoe groter het aantal tecensies dat men gebtuikt bij het reconstrueren van 

een enscenering, hoe hoger het waarheidsgehalte van de reconstructie is. Dat 

neemt verder niet weg dat ik waar mogelijk de waarnemingen van de recensenten 

altijd getoetst heb aan fotomateriaal.11 

Er is nog een reden waarom Peeters voorzichtig is over de waarde van de 

recensie als historische bron: de recensent kan, in Peeters woorden, slechts zijn 

versie geven van de productiecode zoals hij die, in confrontatie met de eigen code, 

ervaart.LZ Dit is inderdaad een punt waat rekening mee gehouden dient te worden. 

Zaken die op een gegeven moment normaal zijn in de theaterpraktijk, kunnen 

10 De bewaard gebleven programma's zijn nogal eens ongedareerd of horen bij voorsrellingen 

later in de reeks. 

n Zie voor het gebruik van de kritiek als historische bron Zalm 1998. Zie voor deze proble

matiek ook de inleiding van hoofdstuk negen. 

12 Peeters 1985. P94. Code wordt hier gebtuikt in de betekenis een verzameling onderling 

samenhangende regels die er voor zorgt dat theatermakets en theatetpubliek een ge

meenschappelijke betekenis toekennen aan wat ze maken/zien. Iedere histotische petiode 

heeft zijn eigen (sub)code, maar ook bepaalde theatetgtoepen kunnen, met hun specifieke 

publieksgroep, een eigen (sub)code hebben. Zie hiervoor Peeters 1989, P67-68; Elam 1980, 

P50; Schoenmakers 1992,42-45. 
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door de recensent stilzwijgend als bekend worden verondersteld. Als er met geen 

woord over het decor wordt getept, mag je ervan uitgaan dat het decor aan de 

algemene verwachtingen - de norm - voldeed en verder geen speciale aandacht 

vereiste.13 

Dat de recensie als historische bron daardoor niet pet definitie aan belang 

inboet, blijkt wanneer je de redenering omdraait: op het moment dat een gezel

schap Ibsen opvoert op een manier die afwijkt van wat op dat moment gangbaar 

is, zullen de sporen daarvan beslist in de recensies zijn terug te vinden, op welke 

manier ze door de betreffende recensent ook weergegeven of beoordeeld worden. 

Het is dan alleen zaak om verschillende beschrijvingen, lovende en kritische be

woordingen, tot hetzelfde verschijnsel terug te brengen. Wat de norm op een 

gegeven moment is, wordt dus vaak indirect duidelijk: uit de opmerkingen bij 

juist die ensceneringen die van de norm afwijken. Die afwijking kan positief of 

negatief worden gewaardeerd. Is het oordeel positief, dan kan uit die betreffende 

enscenering een nieuwe norm zijn ontstaan. Zijn de reacties over de hele linie ne

gatief, dan zal het experiment geen of voorlopig geen navolging vinden. 

Naast de programmabladen en de recensies, zijn er dan nog de (scène)-

foto's. Foto's geven vaak meer informatie over het toneelbeeld - decor, rekwisie

ten, kostuums en dergelijke - dan de recensies.14 In totaal heb ik bij ongeveer der

tig procent van de in Nederland gespeelde Ibsen-producties foto's terug kunnen 

vinden. Wanneer het alleen om Nederlandse producties gaat, ligt dat percentage 

iets gunstiger: ongeveer vijftig procent. Het betrof hier foto's uit de collectie van 

het Theater Instituut Nederland en foto's die ik aantrof in theatertijdschriften en 

tekstboekjes uit het begin van deze eeuw. Meestal betekende het ontbreken van 

fotomateriaal overigens geen onoverkoombare hindernis. Voor het beoogde doel -

een ensceneringsgeschiedenis van het werk van Ibsen in Nederland - had het 

weinig zin om voor iedere enscenering her hele decor en alle kostuums tot in de 

details te reconstrueren. Vaak was het voldoende om te weten dat het stuk in een 

fin-de-siècle salon werd gespeeld, en in historische kostuums die gedetailleerd 

13 De precieze definitie van het begrip norm komt in paragraaf 2.5 aan de orde. 

14 Voorzichtigheid is eigenlijk alleen geboden voor de eerste decennia, toen er meestal nog 

sprake was van geposeerde (studio)foto's, vaak wel in kostuum, maar niet in het juiste 

decor. Informatie ovet de belichting is veel moeilijket uit de foto's af te lezen, ook vanwege 

de speciale eisen die het maken van een foto wat dit betreft stelde. 
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dan wel gestileerd waren vormgegeven. Die gegevens vielen meestal ook heel 
goed via de recensies te achtethalen. 

Dat brengt me bij een volgend punt. Men is het er in de theaterweten
schap over het algemeen wel over eens dat de individuele, historische voorstelling 
nooit adequaat gereconstrueerd kan worden. Zelfs als alle 'dode' objecten aan
wezig zijn, zoals decots, kostuums en rekwisieten, dan nog is daarmee niet de dy
namiek van de voorstelling zelf gereconstrueerd.15 Die individuele voorstelling 
kan dus nooit het eigenlijke voorwerp van onderzoek zijn. Het enige waar de 
theaterhistoricus op mag hopen is een reconstructie van het relatief invariante 
aspect van de voorstelling en dat is: de onderliggende enscenering. Anders dan 
Peeters, die hierin Steinbeck volgt, ben ik niet van mening dat de onderliggende 
enscenering gelijkgesteld moet worden met 'intendierte Bühnengestalt'.16 Ik de
finieer de onderliggende enscenering als 'dat wat een reeks van voorstellingen ge
meenschappelijk heeft gehad'; de som van de constanten in een reeks van voor
stellingen. Voor een onderzoek naar honderdvijftien jaar Ibsen in Nederland, leek 
het niet zinvol om al die onderliggende ensceneringen uitputtend te beschrijven. 
Onder reconstructie versta ik in het vervolg dan ook een karakteristiek of type
ring van de enscenering in al zijn onderdelen, zoals die op basis van productie -
en receptiemateriaal kan worden opgesteld. Dat materiaal kan elkaar ondersteu
nen, aanvullen of tegenspreken. Vooral wanneer er sprake is van aanvulling of 
tegenspraak, is het van belang dat de herkomst van de informatie - in casu pro
grammabladen, recensies, fotomateriaal - wordt verdisconteerd. 

4. Kwantificeren van de onderzoeksgegevens en de historische bron als onwille
keurige getuigenis. De vierde valkuil betrof de willekeur waarmee de te behan
delen ensceneringen in de door mij bestudeerde literatuur geselecteerd waren en 
de slecht onderbouwde conclusies. Het ontwijken van deze valkuil zou iets meer 
inspanning vergen maar dat was daarom niet onmogelijk. In ieder geval zou het 
onderzoek moeten beginnen met een uitputtende inventarisatie van de hier ge
speelde ensceneringen. Vervolgens was het zaak om die ensceneringen op zichzelf 
even te vergeten en met iets meer afstand naar de materie te kijken. Dat kon, om 
te beginnen, door de gegevens te kwantificeren. 

15 Schoenmakers 1992, P95. 

16 Peeters 1989, p88. 
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Zonder te willen beweren dat cijfers zaligmakend zijn, ben ik er wel van over
tuigd dat vragen als 'Wanneer kun je zeggen dat een schrijver ergens ingang heeft 
gevonden; wanneer maakt hij deel uit van de gevestigde 'toneelpraktijk', wanneer 
is zijn roem tanende?' zich uitstekend laten beantwoorden uit een analyse van de 
cijfers. 

Laat ik eerst een voorbeeld geven van een hardnekkig misverstand dat het 
resultaat is van die veronachtzaming van de cijfers. Binnen het Ibsen-onderzoek 
is de opvatting dat het oeuvre van Ibsen in Frankrijk met veel enthousiasme is 
ontvangen, algemeen geaccepteerd. In Engeland daarentegen zou men, relatief 
gezien, maar zeer matig van Ibsen geporteetd zijn geweest. 

Als je de geschiedenis van Ibsen in Frankrijk eens nader bekijkt, valt al 
snel op dat die nauw verweven is met de geschiedenis van twee beroemde 'avant-
garde' theaters uit het eind van de vorige eeuw: het Théâtre Libre van Antoine en 
Het Théâtre de l'Oeuvre van Lugné-Poe. Die twee theaters waren samen in zeven 
jaar tijd goed voor tien Ibsen-producties en konden in de pers op redelijk wat 
aandacht rekenen. In publicaties over die twee avant-garde theaters komt na-
tuutlijk ook Ibsen uitgebreid aan bod. De roem van die twee theaters straalt, in 
de literatuur, als het ware op Ibsen af. 

Nu werden er door die twee gezelschappen inderdaad heel wat van zijn 
stukken gespeeld, maar hoeveel mensen kwamen naar die stukken kijken? Met 
enige volharding viel te achterhalen dat die twee avant-garde theaters hun pro
ducties nooit vaker herhaalden dan één of twee keer en dat hun publiek uit een 
hele kleine groep ingewijden, kunstenaars en mensen uit het vak, bestaan moet 
hebben.17 Met andete woorden: er zijn in Parijs aan het eind van de vorige eeuw 
wel veel stukken van Ibsen opgevoerd, er is ook zeer veel over die afzonderlijke 
producties geschreven, maar de conclusie dat Ibsen in het Ftankrijk van het fin-
de-siècle zeer populair was, is daarmee niet gerechtvaardigd. Van die stukken 
werd slechts door een klein publiek van insiders kennis genomen. 

Voor Engeland geldt precies het omgekeerde. Als men het over Ibsen in 

17 Zie hiervoor bijvoorbeeld Dcak 1993. p28r, 1183. Meyer [Meyer 1967-1971, dl.IIÏ, P147) meldr 

weliswaar Anroine Spoken meer dan Tweehonderd keer speelde, door heel Frankrijk heen, 

maar verzuimt aan te geven wat zijn bron in deze is en over welke periode hij het heeft 

(een half jaat? drie jaat? tien jaat?). In geen van de studies over Antoine en zijn Théâtre 

Libre werden deze cijfers bevesrigd. 
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Engeland heeft, dan heet het, in de woorden van Egan 'the English respected 
Ibsen, but they never took him to their hearts'.18 Hij werd er wel gespeeld, maar 
vaak in gekuiste versies, en dan nog werd er in de toonaangevende pers vaak zeer 
negatief over hem geschreven. Wat men daarbij dan wel over het hoofd ziet is dat 
Ibsens Uedda Gabkr uit 1891 in Londen twee weken, continu als matinee-voorstel
ling repertoire kon houden. Dat datzelfde stuk vervolgens nog eens vijf weken 
lang avondvoorstelling was en dat bovendien de veren boa die door de actrice in 
de titelrol gedragen werd, een rage werd onder de mode-gevoelige dames. En dat 
is niet de enige succesvolle Ibsen in Engeland aan het eind van de vorige eeuw. 
Een poppenhuis (A Doll's House) hield het in 1889 al vierentwintig avonden vol; 
Bouwmeester Solness (The Masterbuilder) in 18513 ruim vijf weken. Dit soort reeksen 
waren voor Ibsen in die tijd ongekend. Het lijkt op basis van deze cijfers dan ook 
niet juist om de Engelsen een gebrek aan passie voor Ibsen te verwijten. En in ie
der geval lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de Engelsen meer van Ibsen heb
ben gehouden dan de Fransen.19 

Er zitten natuurlijk nog talloze haken en ogen aan deze gegevens. Ik zal 
daar in het vierde hoofdstuk gedetailleerder op ingaan. Die haken en ogen laten 
echter onverlet dat een analyse van het cijfermateriaal - waarvan ik overigens 
geen enkel voorbeeld ken - een grote graad van helderheid en betrouwbaarheid 
schept. De kwantitatieve analyse is dan ook het fundament waarop het verdere 
onderzoek is opgetrokken. 

Er is nog een andere manier om de selectie van de feiten een wat steviger 
basis te geven: het bronnenmateriaal niet analyseren op de informatie die het op 
het eerste gezicht prijsgeeft, maar op zoek gaan naar de informarie die het in zich 
verborgen houdt. De Franse historicus Vovelle spreekt in dit verband van 'onwil
lekeurige getuigenissen'. Uitgangspunt bij dit soort onderzoek is dat als bron een 
seriële reeks van objecten gekozen wordt die gedurende langere tijd, naar vorm 
en functie, gelijk blijven. Deze definitie past precies op één van de door mij ge
bruikte bronnen, het programmablad. Voor nadere uitleg en de resultaten die een 
en ander opleverde, verwijs ik hier naar hoofdstuk vijf. 

18 Eflcm 15172, P25. 

19 De lotgevallen van het wetk van Ibsen in Ftanktijk en in Engeland wotden in hoofdstuk 
drie uitgebreid behandeld. 
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2.3 Mogelijke en onmogelijke ensceneringsgeschiedenissen 
Tot zover de vier bezwaren die er tegen de door mij bestudeerde literatuur kon 

worden ingebracht en de vier uitgangspunten die op basis daarvan voor dit on

derzoek werden geformuleerd. De bestudering van de literatuur uit het derde 

blok leverde echter ook een paat nuttige inzichten op wat betreft de mogelijk

heden en onmogelijkheden van ensceneringsgeschiedenissen. 

Een eerste nuttige wenk die ik kreeg aangereikt was dat er een onder

scheid gemaakt diende te wotden tussen een 'stage histoty' en 'to reconstruct the 

staging of any single performance or series of performances'.20 Er bleken in prin

cipe rwee manieren te zijn om te voorkomen dat men verviel tot dat laatste - een 

lange, weinig zeggende reeks reconsrrucries (zie ook de vierde valkuil). 

De eerste manier was om te proberen de lotgevallen van een oeuvte of van 

een enkel stuk te verbinden met gebeuttenissen zoals die zich buiten de theaters 

voltrokken. Om met Peeters te spreken: door tendensen binnen het theatrale sys

teem te verbinden met extra-systemische tendensen.21 

De tweede manier kwam er op neer dat men zich niet op afzonderlijke en

sceneringen, maar op typen ensceneringen richtte. Schanke zocht het voor zijn 

studie Ibsen in America. A Century of Change (1988) in die eetste oplossing. De op

dracht die hij zichzelf stelde, was de Amerikaanse Ibsen-tradirie in te bedden in 

een btedete sociaal-maatschappelijke context: 'Rather than simply describe the 

productions and the critical response, I have ttied to present the perrinent pro

ductions in theit cultutal setting. As American political economic and social forces 

changed, so did attitudes toward Ibsen. We can look to the reception of his plays, 

therefore, as a barometer of an evolving culture. Every production is a cultural 

artifact and reflects the values and tastes of the times.'22 

Schanke beloofde hier meer dan hij waar bleek te kunnen maken. Ieder 

hoofdstuk liet hij voorafgaan dóór of besloot hij mét wat algemene, vaak op zich 

wel zinnige en door harde cijfers gestaafde notities betreffende 'cultural settings', 

'economie and social forces', 'values and tastes' van de te behandelen of behandelde 

periode. Hij slaagde er echtet nauwelijks in om overtuigende, veelzeggende ver-

20 Jensen 1985. p4. 

21 Zie Peeters 1989. onder meer P94, p8i. Zie in dit verband ook Tindemons 1979. P270-71. 

22 Schanke r9S8, pix. Schanke citeert in dit verband Siegfried Kracauer: 'The theatre produc

tions of a nation reflect its mentality.' 
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banden te leggen tussen die notities en de maniet waatop of frequentie waarmee 
Ibsen in de betreffende periode werd opgevoerd. 

Ook bij ensceneringsgeschiedenissen van andere auteurs kan men dit uit
gangspunt terugvinden. Zo verklaarde Ejner J. Jensen in de inleiding op zijn Ben 
Jonson's Comedies on the Modern Stcye (15)85) dat hij erop uit was om een verklaring 
te vinden voor de stijgende populariteit van het werk van Jonson in de twintigste 
eeuw. Een van de verklaringen die hij daar gelijk al bij gaf, was dat de twintigste 
eeuw de eeuw van de satite was en dat Ben Jonson binnen zo'n klimaat uitstekend 
gedijde. Dit vanwege het ontbreken van rechtvaardigheid en van sympathieke 
karakters waar zijn stukken zich door kenmerken. Jensen liet echter na om dit 
verder uit te werken ofte onderbouwen. 

Dat een detgelijk uitgangspunt sporadisch wel tot interessante resultaten 
kan leiden, blijkt uit Ward B. Lewis' Eugene O'Neill. The German reception of Ameri
ca's fust dramatist (15184). In zijn voorwoord verwoordt hij het als volgt: 'O'Neill is 
examined in a socio-linguistic environment where the nature of his reception 
illuminates the cultural attitudes and the national sensibilities both of the au
dience and the playwright himself.'23 Zo betoogt hij dat de waardering voor bij
voorbeeld All God's ChiUun Got Win ŝ veranderde ten tijde van het opkomend fas
cisme. Ook laat hij zien dat Mourning becomes Plectra na de Tweede Wereldoorlog 
wel als een stuk over morele verantwoordelijkheid en schuld begrepen moest 
worden en hoe tijdens de jaren van het 'Wirtschafftswunder', toen de harde reali
teit van de jaren veertig vergeten raakte, het optimistische Ah, Wildemess grote 
populariteit ging genieten. Bezwaar is wel dat ook Lewis er niet in slaagt om zijn 
aannemelijk klinkende veronderstellingen met bewijzen te staven. 

De kans op resultaat lijkt grotet, wanneer de omgekeerde weg bewandeld 
wordt; wanneer gepoogd wordt naar aanleiding van tendensen binnen het thea
trale systeem uitsptaken te doen over tendensen die zich in de andere culturele sys
temen voordoen. Maar ook hier geldt dat het blijkbaar niet eenvoudig is. Zo meldt 
Toti Haring-Smith in haar From farce to Melodrama. A stage history of "The Taming of 
the Shrew dat haar studie onder meer aantoont hoe dit vaak geproduceerde stuk 'our 
shifting cultural notions of the relationship between man and women in marriage' 
weerspiegelt. Maar ook hier geldt dat het met dat aantonen nogal tegenvalt. 

23 Lewis 1984, pi2 . 
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Nergens kunnen duidelijke conclusies worden getrokken. Het lijkt dan ook bui

tengewoon moeilijk om de ensceneringsgeschiedenis van één stuk - laat staan de 

ensceneringsgeschiedenis van een heel oeuvre - consequent en overtuigend te 

verbinden met, bijvoorbeeld, veranderingen op maatschappelijk gebied. 

De tweede manier om te voorkomen dat een ensceneringsgeschiedenis 

verwordt tot de behandeling van een reeks ensceneringen, was door op zoek te 

gaan naar de verschillende typen ensceneringen. In het meest ambitieuze boek 

dat over ensceneringen van het werk van Ibsen geschreven werd, Ibsen's lively art. 

A performance study of the major plays {198$) van Frederick en Lise-Lone Marker, 

werd min of meer voor dit uitgangspunt gekozen. In de inleiding zetten de 

Markers uiteen dat het boek niet bedoeld is als 'a comprehensive survey or a chro

nological tabulation of the stage history of Ibsen's plays in any particular country 

or period' maar dat het gaat om 'more detailed, comparative analyses of certain 

key productions and clusters of productions, in an effort to shed fresh light on 

the problems of interpretation governing each of the plays discussed and on some 

of the ways in which these problems have been tackled in different periods and 

different theatrical contexts'.24 

Het probleem zit hem hier natuurlijk in de selectie van de te behandelen 

ensceneringen. Hoe kies je je 'key productions'. Daar gaan de auteurs in hun in

leiding dan ook op in. In de eerste plaats beperken zij zich tot een behandeling 

van de 'zes meest representatieve en meest geënsceneerde werken' en binnen die 

begrenzing kiezen zij voor die ensceneringen die 'usefully conceptual' én 'broadly 

representative' waren, met als resultaat een selectie waarin zowel de traditie als 

het experiment aan de orde komen. 

De Markers geven zelf al aan dat de selectie een individuele is. Van de cri

teria die zij formuleren is alleen 'meest geënsceneerd' absoluut en het is niet aan

nemelijk dat zij het aantal ensceneringen van de verschillende Ibsen-stukken ook 

daadwerkelijk geturfd hebben" En zonder een volledige inventarisatie en analyse 

24 Marker & Marker 1989, pix-x. 

25 Een vergelijking mer de resulraren van hoofdstuk vier maakr overigens duidelijk dat de 

Markers, wat Nederland betreft, niet 20 slecht gegokt hebben. Ze behandelen in hun boek 

Peer Gvnt, Een poppenhuis, Spoken, De wilde eend, Hedda Gabler en John Gabriel Borkman. In 

ieder geval zijn Spoken, Hedda Gabler en Een poppenhuis ook in Nederland, met afstand, de 

meest gespeelde Ibsen-stukken. Alle andere stukken die de Matkers behandelen, behoren 

hier tot de middengroep. 
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van de gespeelde Ibsens - uiteraard een onmogelijkheid in hun brede, de lands
grenzen overschrijdende opzet - blijft ook de keuze voor ensceneringen die 'broad
ly representative' waren natuurlijk een sttikt subjectieve en toevallige. 

Waar het in de praktijk op neergekomen lijkt te zijn, is dat de Markers 
zich bij hun selectie voor een belangrijk gedeelte hebben laten leiden door het 
beschikbare materiaal.26 En ze hebben prachtig materiaal, dat moet gezegd, met 
name voor de Bergman-ensceneringen, die dan ook zeer uitgebreid aan bod 
komen. 

De manier waarop de Markers hun ensceneringen hebben geselecteetd en 
de manier waarop ze met hun bronnen zijn omgegaan, kan dus bekritiseerd wor
den. Dat neemt niet weg dat hun studie, bij vlagen, wel degelijk overtuigt. In het 
hoofdstuk gewijd aan Hedda Gabler onderscheiden ze als eerste bijvoorbeeld de 
karakterologische benadering, producties waarin gezocht wordt naar de psycho
logische en erfelijke factoren die het gedrag van Hedda verklaren. Of, in hun 
eigen woorden: 'lts essence is the (naturalistically grounded) assumption that a 
sufficiently subtle psychological analysis of the central character's personality 
traits and past experiences yields the key to the plays credibility in perform
ance.'27 De eerste Hedda volgens deze opvatting was Elizabeth Robins (Londen, 
1891). Er zouden er nog velen volgen. Ook de Hedda van Peggy Ashcroft - die in 
1955 in Nederland te zien was - valt onder deze categorie. 

Tegenover de 'karakterologische benadering' zetten de Markers de bena
dering volgens het principe van 'the theatre of situation', een theater waarin er
van wordt uitgegaan dat het de dramatische situatie is die de personages van een 
stuk bepaalt 'with the choices it affords (or denies) them, and with the limits with
in which they are confined on all sides.28 Hieronder scharen de Markers onder 
meer de Hedda Gablers van Meyerhold en van Ingmar Bergman. Daarna volgen, in 
vogelvlucht, nog een expressionistisch gekleurde Hedda Gabler van Marowitz 
(1978); een karikaturale van Niels-Peter Rudolph; een komische van Zadek 'and 
even bolder attempts at innovation' gedurende de jaren tachtig. 

16 Ook de Markers hebben bij hun reconstructies allerlei soorten bronnen gebruikr - 'anno
tated texts, promprbooks, rehearsal records, set and costume designs, photographs, re
views and whatever else has nor already perished (Marker & Marker 1989, pxi) - zonder 
dar ze zich bekommerd lijken te hebben om de status van dat materiaal. 

27 Marker & Marker 1989, P169-170. 

28 Marker&Markcri989,pi73. 
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Deze laatste (groepen) ensceneringen komen er bij de Markers wat bekaaid vanaf. 
Het totale beeld van de ensceneringsgeschiedenis van Hedda Gabler blijft uitein
delijk dan ook tamelijk diffuus. Toch laten zij zien dat deze typologische benade
ring tot prachtige resultaten kân leiden en dat hij daarmee ook meer garantie op 
succes biedt dan pogingen om bepaalde stukken of oeuvres met de maatschappe
lijke context te verbinden. 

2.4 Een beschrijvingsmodel 
In zekere zin is hierboven een aantal schijnbewegingen uitgevoerd. Mijn keuze 
stond bij voorbaat eigenlijk al vast: gegeven de deplorabele stand van zaken aan
gaande de Nederlandse theatergeschiedschrijving zou een ensceneringsgeschie
denis van Ibsen in Nederland ook iets duidelijk moeten maken ovet de verande
ringen in ruim een eeuw Nederlands toneel. Dat betekende dat ik, op voorhand 
al, voornamelijk geïnteresseerd was in de verschillende types ensceneringen die 
hier vanaf 1880, het jaat van de allereerste Nedetlandse Ibsen, tot 1995 te zien wa
ren geweest; in wat de Ibsen-ensceneringen in een bepaalde periode met elkaar 
gemeen hadden, wat in een bepaalde periode dé manier, of dé norm was om Ibsen 
te spelen.29 En wat dat vervolgens duidelijk zou maken over de geschiedenis van 
her Nederlands theater in zijn totaliteit. 

Die term 'norm' brengt ons bij Erika Fischer-Lichte die in haar Semiotik des 
Theaters (15183] de taak van de theaterhistoricus definieert als het reconstrueren 
van de norm. Haar studie biedt daartoe ook een aantal uiterst bruikbare aankno
pingspunten. Het gaat dan niet alleen om het begrip norm en om een aantal vra
gen waarmee je de theatrale norm van een bepaalde periode kunt fixeren, maar 
ook om een uiterst handzaam beschrijvingsmodel dat mij, na enkele aanpassingen, 
in staat stelde om systematisch na te gaan wat de ensceneringen uit een bepaalde 
periode met elkaar gemeen hadden. Aan dat beschtijvingsmodel en aan het be
grip norm zijn deze en de volgende paragraaf gewijd. 

29 Vergelijk dit met wat Braudel als één van de kenmerken van het conjuncturele niveau 

noemt: 'de iteratieve aanwezigheid van evenementen van (ongeveer) dezelfde aard' (geci

teerd naar Peetcrs 1989, P58). Dit betekent een gespitst zijn op groepen ensceneringen die 

gemeenschappelijke kenmerken vertoonden. Het gaat niet om afzonderlijke, unieke ge

beurtenissen, maar om herhalingen. 
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De bruikbaarheid van het beschrijvingsmodel dat Erika Fischer-Lichte in 1983 

presenteerde, werd door maar weinig theaterwetenschappers aangevochten. Het 

was, in zijn essentie, dan ook al vijftien jaar oud. De basis van het model werd 

door Tadeusz Kowzan gelegd, die in zijn 'Le signe au théâtre' (1968) de enscene

ring in dertien tekensoorten opsplitste. Fischer-Lichte voegde daar een veertiende 

tekensoort aan toe (de ruimte) en verbeterde ook de inrichting van het model 

door de drie oppositionele paren die ze koos: visuele tekens tegenover akoestische 

tekens; transitorische tekens tegenover langer aanhoudende tekens; tekens van 

de ruimte tegenover tekens van de acteur.30 

De veertien tekensoorten die Fischer-Lichre onderscheidt zijn dan achter

eenvolgens, in eenvoudig Nederlands: geluid, muziek, tekst, intonatie, mimiek, 

gebaren, bewegingen door de ruimte, grime, kapsel, de ruimte, decor, rekwisieten 

en belichting. Dit model is een theaterwetenschappelijk paradigma geworden 

dat in de loop der jaren door talloze onderzoekers is gebruikt. Het is daarbij vaak 

op kleine onderdelen aangepast. Ieder onderzoek srelt nu eenmaal zijn eigen, 

specifieke eisen. Dat gold ook voor het mijne. 

Zo miste ik, gaandeweg het onderzoek, bij het uiterlijk van de acteur, zijn 

of haar fysiek als aparte tekensoort.32 Dat brengt het totaal aantal tekensoorten 

dus op vijftien. Verder leidde de straffe indeling die Fischer-Lichte hanteerde, 

wanneer het op daadwerkelijk beschrijven aankwam, tot een enorm verbrokkeld 

beeld, ook omdat over bepaalde rekensoorten vaak niets relevants te melden viel. 

De tot de essentie teruggesneden definitie die Bentley in 1965 van theater gaf, was 

een beter uitgangspunt: A speelt B terwijl C toekijkt.33 Fischer-Lichte voegde 

daaraan toe dat A daartoe in een bepaalde ruimte, met een bepaald uiterlijk, be

paalde handelingen verricht. Wanneer de tekensoorten onder deze definitie wor

den geschaard, vallen ze op een logische manier in drie groepen uiteen: 

* in een bepaalde ruimte: theatrale ruimte, decor, rekwisieten, belichting, 
muziek, geluid 

30 Vergelijk Fischer-Lichte 1983, dl.I, p28 en Kowzan rj£8, P83. 

31 Fischer-Lichte 1983, P25-30. 

32 Zie hiervoor ook Törncryist 199s, Pi4°, waar 'physical constitution' als apart tekensoort 

wordt geïntroduceerd. Fischer-Lichte behandelt het uiterlijk van de acteur als onderdeel 

van 'Maske' (Fischer-Lichte 1983, p2fi). Martin Esslin (Esslin rj87, P103) noemt als eerste 

tekensysteem waarover de acteur kan beschikken 'personality'. 
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* met een bepaald uiterlijk: fysiek van de acteur, kostuum, kapsel, grime 

* bepaalde handelingen: tekst, intonatie, mimiek, gebaren, bewegingen 

(muziek, geluid). 

Nog een aanpassing was mijns inziens gewenst. Binnen dit model werden de 

door de acteurs uit te spreken teksten onder de handelingen geschaard en zo 

teruggebracht tot één van de vijftien tekensoorten die samen een enscenering 

constitueren, niets meer of minder waard dan tekensoorten als rekwisieten, kap

sel of mimiek. Nu heeft de theatersemiotiek onmiskenbaar bijgedragen aan de 

emancipatie van die andere tekensootten en de ogen van de theatermakers ge

opend voor het betekenispotentieel dat erin verscholen lag. Toch wordt met dit 

model geen recht gedaan aan het belang dat in een eeuw Ibsen in Nederland juist 

aan de tekst werd gehecht. En terecht: ensceneringen van een bepaald sruk mo

gen nog zo origineel, uniek of bizar zijn, altijd zullen deze ensceneringen door de 

tekst, of gedeelten daarvan, met elkaar verbonden zijn. Om Anne Übersfeld te 

citeren: de voorstelling is iets kortstondigs, vergankelijks, het is de tekst die 

blijft. En het is dat bindende element, die blijvende tekst die het überhaupt 

mogelijk maakt om de meest uiteenlopende ensceneringen van een stuk met 

elkaar te vergelijken. Rechtvaardiging genoeg om Ibsens teksten binnen het 

model een wat ptominentere plaats te vetschaffen. 

Het vijftig jaar geleden door Roman Ingarden geïntroduceerde onder

scheid tussen 'hoofdtekst' en 'neventekst' bewees hier goede diensten. Onder 

hoofdtekst verstond hij de te verbaliseren tekst, de dialoog; ondet neventekst de 

niet te verbaliseren tekst, de toneel- en spel-(regie)aanwijzingen.35 Door nu eerst 

uit te gaan van dit onderscheid in hoofdtekst en neventekst en vervolgens de vijf-

33 Bentley 19Ä5, P150. 

34 Übersfeld 1978, p8: 'Mais la représentation est chose instantanée, périssable; seul le texte est 

perdurable.' 

35 Ingarden 1972 (1931), p22o. De aanduidingen hoofd- en neventekst geven aan dat het pri

maat, in de ogen van Ingarden, bij de te vetbaliseren rekst, de dialoog lag. Zijn tweedeling 

stamt dan ook uit een tijdperk waarin toneel nadrukkelijk als een literair genre werd ge

zien. De werkelijke waarde van een toneelstuk lag besloten in de dramatekst, waarbij niet 

in de eerste plaats aan de prozaïsche regie-aanwijzingen gedacht zal zijn. Om dit te illus

treren aan de hand van de literatuur over Ibsen: pas in 1953 maakte John Northam in zijn 

Ibsen's dramatic method duidelijk hoeveel betekenis er schuil ging in met name Ibsens aan

wijzingen voot decor en belichting. 
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tien tekensoorten bij hoofd- en neventekst ondet te brengen, wordt het beoogde 

effect bereikt: de dialogen worden uit het model gelicht en apart gezet; de reste

rende veertien tekensoorten vallen onder neventekst. 

D R A M A T E K S T 

HOOFDTEKST NEVENTEKST 

tekst van 

R U I M T E 
UITERLIJK VAN DE 

PERSONAGES 

HANDELINGEN VAN 

DE PERSONAGES 

tekst van theatrale ruimte fysiek van de acteur bewegingen 
de personages decor kostuum gebaren 

rekwisieten kapsel mimiek 
belichting grime intonatie 

muziek (muziek) 
geluid (geluid) 

Deze opwaardering van de tekst, en in zijn kielzog die van de neventekst, had nog 

een ander groot voordeel: hij verschafte me ook een bruikbaar uitgangspunt bij 

de reconstructie van de ensceneringen. Om te voorkomen dat mijn enscenerings

geschiedenis in het luchtledige kwam te hangen, moest ik een ijkpunt hebben, 

een norm waar ik mee kon beginnen, waar ik de eerste Nederlandse enscenerin

gen van de Ibsen-stukken aan kon relateren. Eén van de twee opties die ik had -

reconstrueren hoe de gemiddelde Nederlandse enscenering er aan het eind van de 

vorige eeuw uitzag - viel onmiddellijk af vanwege de grote onderzoeksbelasting 

die het zou betekenen. Ibsens neventekst bood betere mogelijkheden. 

Ibsen had zelf een heel preciese opvatting over hoe zijn stukken er op het 

toneel dienden uit te zien (en hoe ze dienden te klinken). Dat geldt zeker voor de 

zogenaamde 'samtidsdramer', stukken waarin hij de contemporaine Noorse 

samenleving als een fotograaf, zo precies mogelijk, wenste neer te zetten. Pijlers 

van de samenlevinn, het eerste stuk in deze reeks, en alles wat daar op volgde, voor

zag hij van gedetailleerde aanwijzingen omtrent de inrichting van de ruimte. 

Het uiterlijk van de personages omschreef hij voor het eerst gedetailleerd in 

Hedda Gabler (1891] maar uit Ibsens correspondenrie mer regisseurs blijkt dat hij 

ook voor de eerdere stukken zijn personages uit kon tekenen. Voor praktisch alle 

in Nederland opgevoerde stukken geldt dat ze uit deze laatste periode van Ibsens 
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schrijverschap stammen.36 Nu maakt het bronnenmateriaal het maar in een zeer 
beperkt aantal gevallen mogelijk om na te gaan in hoeverre Nederlandse theater
makers Ibsens aanwijzingen opvolgden. Recensenten zullen nooit het decor, de 
kostuums, laat staan de handelingen tot in details beschrijven. Foto's die voor 
alle bedrijven het hele decor laten zien, zijn er ook maar hoogst zelden. 

Een beter uitgangspunt dan de precieze details die Ibsen in zijn neven
tekst vastlegde, is dan ook het principe waar hij zich bij het schrijven van deze 
stukken door liet leiden. Keer op keer heeft hij, in brieven en interviews, te ken
nen gegeven dat de toeschouwers bij zijn stukken het gevoel moesten hebben dat 
ze naar gebeurtenissen zaten te kijken die zich in het werkelijke leven afspeelden. 
Dit is een duidelijk vertrekpunt bij het onderzoek naar de ensceneringsgeschie
denis van Ibsen in Nederland: een enscenering waarin de tekst, het decor, het 
uiterlijk van de acteurs en hun handelingen of, war algemener gesteld, hun 
speelstijl de contemporaine werkelijkheid zo dicht mogelijk naderden. Die door 
Ibsen voorgestelde ensceneringen zijn in dit onderzoek steeds het uitgangspunt 

I B S E N S D R A M A T E K S T 

IBSENS 
HOOFDTEKST 

'NEVENTEKST' 
RUIMTE, UITERLIJK EN HANDELINGEN VAN 

DE PERSONAGES, ZOALS AANGEGEVEN DOOR IBSEN 

verhouding tot verhouding tot 

tekst door 

de acteurs in de 
enscenering 
uitgesproken 

R U I M T E , 

GEREALISEERD IN 

DE E N S C E N E R I N G 

UITERLIJK VAN DE 

ACTEURS 
HANDELINGEN VAN 

DE ACTEURS 

tekst door 

de acteurs in de 
enscenering 
uitgesproken 

theattale ruimte 
decor 

rekwisieten 
belichting 

muziek 
geluid 

fysiek van de acteur 
kostuum 

kapsel 
grime 

bewegingen 
gebaren 
mimiek 

intonatie 
(muziek) 
(geluid) 

36 De enige uitzonderingen op deze regel zijn de ensceneringen van Peer Gynt en Brand - beide 

niet oorspronkelijk voor het toneel, maar als leesdrama geschreven - en om de (éénmalige) 

enscenering van Komedie der liefde, een jeugdwerk uit 1862 (Het Schouwtooneel, 1922). 
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geweest. Niet omdat daar niet van afgeweken zou mogen worden, maar om een 
ijkpunt te hebben. In hoeverre eerbiedigden Nederlandse theatermakers de op
vattingen van Ibsen? Wanneet, waarom en met welke gevolgen week men van zijn 
aanwijzingen af? Dat zijn vragen die in het onderzoek een belangrijke rol hebben 
gespeeld. Daarbij moet dan steeds bedacht worden dat het me niet te doen was 
om de details van al die afzondetlijke ensceneringen, maar om de kenmerken die 
groepen ensceneringen gemeen hadden; om ensceneringen die zich op eenzelfde 
wijze tot Ibsens hoofd- en neventekst verhielden en die daarmee aangaven wat op 
dat moment, of in die periode de norm was in het spelen van Ibsen. 

2.5 Het begrip 'norm' 
Met de term 'norm' zijn we weer terug bij Fischer-Lichte, die de theaterhistoricus 
als taak het reconstrueren van de theatrale norm geeft. 

Een aantal opmerkingen is daarbij op zijn plaats. Zelf reconstrueert 
Fischer-Lichte in deel II van haar Semiotik des theaters de norm van het barok-
theater. Zij doet dat voor een belangrijk deel op basis van poëtica's uit de be
treffende, historische periode. Er zijn twee redenen om van deze aanpak af te zien. 
In de eerste plaats zijn er voor het twintigste-eeuwse, Nederlandse theater nau
welijks poëticale artikelen, brochures en dergelijke voorhanden, laat staan volle
dig uitgewerkte poëtica's. 

In de tweede plaats is een poëtica in de meeste gevallen een normvoor
schrift, een onder woorden brengen hoe het theater er in de ogen van deze ene au
teur, regisseur of criticus idealiter uit moest zien en het is altijd maar de vraag in 
hoeverre deze voorschriften in de praktijk ook gerealiseerd konden worden of 
weerklank vonden. Edward Gordon Craig was wat dat betreft eerder in dit hoofd
stuk een mooi voorbeeld. Met andere woorden: een poëticaal geschrift zal in de 
regel meer duidelijk maken over de opsteller van de poëtica, dan over de theater
praktijk zelf. Ik zal in mijn onderzoek dan ook de andere kant opwerken: op basis 
van het bronnenmateriaal - recensies, programma's en foto's - probeer ik te re
construeren wat de norm geweest is bij het spelen van Ibsen gedurende ruim een 
eeuw Nederlandse toneelgeschiedenis en vervolgens zal ik, daar waar dat mogelijk 
is, conclusies trekken voor de Nederlandse toneelgeschiedenis in zijn totaliteit. 

In datzelfde tweede deel definieert Erika Fischer-Lichte 'norm' als alle ele
menten die op een bepaald moment, met betrekking tot een bepaald genre, in een 
bepaalde culruur functioneel zijn geworden. Functioneel worden wil dan zeggen 
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dat het gaat om een bepaalde keuze uit het systeem voor zowel het aantal teken-

soorten, hun votm ('ausgestaltung'), de combinatietegels en de te actualiseren 

betekenismogelijkheden.37 

Alhoewel Fischer-Lichte op dit punt de stap naar een daadwerkelijk on

derzoek niet zet, duiken er, op basis van deze definitie, verspreid in haar werk een 

vijftal concrete, zeer bruikbare vragen op. Deze vragen zijn achtereenvolgens: 

A van welke van de vijftien tekensoorten uit het tekensysteem werd gebruik 

gemaakt? 

B wat voor soort functie vervulden die tekensootten? Fischer-Lichte onder

scheidt historische, sociale, symbolische en individuele tekenfuncties; 

maar ook praktische tegenover symbolische. 

C welke types tekensoorten werden gebruikt? Ook hier geldt dat Fischer-

Lichte nergens een uitgewerkte classificatie geeft. Verspreid door haar 

werk laten zich de volgende paren samenlezen: 

* abstracr of realistisch 

* gestileerd of realistisch 

* kunstmatig of natuurlijk 

* globaal of 'en detail' 

* historisch of karakteriserend 

* 'realitäts angemessen' (historisch of sociaal) of karakteriserend. 

D waren de verschillende tekensoorten gelijkwaardig of hiërarchisch ge

structureerd? Dat laatste wil zeggen dat bepaalde tekensoorten andere 

wat kwaliteit of kwantiteit betreft domineren, waarbij uirerlijk, de om

vang, de positie, de distributie en de frequentie van een bepaalde teken-

soort bepalend zijn. 

37 Fischer-Lichte 1983, dl.II, pj. Net als bij de theatrale code (zie noot 12) geldt ook hier dat er 

meerdere normen naast elkaar kunnen besraan. Die kan per klasse, generatie of per genre 

anders zijn. De ene norm kan ook langer srand houden dan de andere. Het gaat dus niet 

alleen om het functioneren van een norm maar ook om het gelijktijdig functioneren van 

verschillende normen en om het proces van 'Etablietung', 'Einschränkung', 'Verände

rung' en 'Auflösung' (ibidem, p8-j). Vergelijk dir mer Peetere 1989, P59-61 die, schrijvende 

over de dynamiek van her sysreem, rwee soorren bewegingen onderscheidt: bewegingen 

van de periferie naar het normatieve centrum tegenover bewegingen vanuit het norma

tieve centrum naat de periferie. 
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E de betekenissen die door de verschillende tekensoorten worden gegene
reerd, ondersteunden die elkaar, modificeerden die elkaar, waren die met 
elkaar in tegenspraak of stonden die los van elkaar? 

Uitgaande van deze vragen moest het mogelijk zijn om na te gaan wat de normen 
en normveranderingen geweest zijn gedurende honderd vijftien jaar Ibsen in 
Nederland. 

Z.6 Niet 187 ensceneringen maar: honderd vijftien jaar tekst, 
decor, belichting, grime, kostuums, kapsels en speelstijl 

Al in de beginfase van het onderzoek had ik een zo volledig mogelijke inventari
satie gemaakt van de in Nederland gespeelde Ibsen-producties. Dat bleken er uit
eindelijk, voor de periode 1880-15)95, 187 te zijn. Om zo snel mogelijk enig over
zicht te krijgen, besloot ik me eerst te richten op de ensceneringsgeschiedenis van 
het stuk dat hier het meest aantal keren geënsceneerd is: Hedda Gabler. De ge
dachte was dat ik aan de hand van die reeks Hedda Gablers (tweeëntwintig) alle 
normveranderingen op het spoor zou komen met als resultaat een vootlopig 
'zeven, negen of veertien manieren om Ibsen te spelen'. Door vervolgens ook 
andere Ibsen-ensceneringen in het onderzoek te betrekken, zou ik her beeld hele
maal scherp kunnen stellen, zou ik precies vast kunnen stellen van wanneer tot 
wanneer Ibsen op die en die manier gespeeld werd. 

Dat onderzoek naar ruim een eeuw Hedda Gabler leverde een grote hoe
veelheid interessante informatie op: over de receptie van het stuk in vergelijking 
met het buitenland, over de steeds veranderde visie op het katakter van Hedda en 
op de moraal van het stuk, over de sreeds wisselende actualiteitswaarde van het 
stuk, over de voorwaarden voor een succesvolle enscenering. Ik slaagde er echrer 
maar zeer ten dele in om te traceren volgens welke normen Ibsen hier vanaf 1880 
gespeeld was. Ik was dus sowieso gedwongen om mijn onderzoek uit te breiden 
tot alle ptoducties die hier te zien zijn geweest. Alleen Peer Gym en irand, oor
spronkelijk bedoeld als leesdrama en bij opvoering hele specifieke problemen met 
zich meebrengend, liet ik buiten beschouwing. 

Nadat ik mijn onderzoek tot alle 'samtidsdramer' had uitgebreid, lukte 
het wel om de na-ootlogse periode in kaart re brengen, maar het beeld van de 
voor-oorlogse periode bleef ook toen bijzonder diffuus. Dat had twee oorzaken. 

In de eerste plaats hielden de verschillende tekensoorten - verdeeld over 
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de categorieën tekst, ruimte, uiterlijk van de acteurs en speelstijl - er allemaal 

hun eigen ritme op na. Terwijl de manier waarop Nederlandse theatermakers 

met Ibsens hoofdtekst en met de decors omgingen tot halverwege de jaren twin

tig ongeveer gelijk bleef, was er op dat moment al wel wat veranderd in de kos

tuums en, meer dan eens, in de manier van acteren. 

In de tweede plaats bleek dat er tot aan de Tweede Wereldoorlog wel 

steeds duidelijke opvattingen waren over hoe Ibsen gespeeld diende te worden, 

maar dat gezelschappen er maar nauwelijks in slaagden om die opvattingen in de 

toneelpraktijk van die jaren ook waar te maken. 

Zowel het een als het ander had tot gevolg dat er bijna geen enscenerin

gen te vinden waren, die voor een bepaalde periode exemplarisch waren. Er zat op 

dat moment niet veel anders op dan de eenheid van de enscenering los te laten en 

de verschillende tekenclusters stuk voor stuk te behandelen. Het werd uiteinde

lijk dus honderdvijftien jaar Ibsen in Nederland (1880-19515) aan de hand van hon

derdvijftien jaar tekst, honderdvijftien jaar ruimte, honderdvijftien jaar uiterlijk 

van de acteurs en honderdvijftien jaar speelstijl. Dat leverde evenzovele periodise-

ringen op. 

Vervolgens was het zaak om die verschillende periodiseringen naast elkaar 

te leggen en te kijken hoe ze zich tot elkaar verhielden. Dan zou zich niet alleen 

voor ieder moment in de afgelopen honderdvijftien jaar laten aflezen hoe Ibsen 

volgens de norm gespeeld diende te worden, maar ook wat de keerpunten waren 

in de geschiedenis van Ibsen in Nederland. Speciale aandacht zou daarbij uit 

moeten gaan naar die momenten waarop er zich voor alle vier de tekensoorten, of 

in ieder geval voor meerdere tekensoorten, een normverandering aftekende. 

2.7 Van Ibsen naar de Nederlandse toneelgeschiedenis 
Nog één stap restte toen: die van de ensceneringsgeschiedenis van het werk van 

Ibsen in Nederland naar de Nederlandse toneelgeschiedenis van de twintigste 

eeuw. 

Er is een belangrijke vraag die hier beantwoord dient te worden: wat is de 

status van de conclusies die op basis van de ensceneringsgeschiedenis van Ibsen 

in Nederland getrokken kunnen worden voor de Nederlandse toneelgeschiedenis 

in zijn totaliteit? 

In een essay uit 1980 beschreef de historicus Vovelle hoe zich in de jaren 

zestig binnen de Franse 'histoire nouvelle' een paradigmaverandering vol-
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trok. Tot dan toe, zo betoogde hij, was 'geschiedenis' een geschiedenis van de 
elite geweest. Historici waren er voornamelijk op uit geweest om het moment te 
traceren waarop iemand - een wetenschapper, een politicus, een filosoof- een be
paald idee, of een bepaald concept had geïntroduceerd. Vo veile vond het interessan
ter om na te gaan wanneer ideeën of concepten door brede lagen van de samen
leving gedragen gingen worden, hoe lang het duurde voor ideeën en concepten 
gemeengoed werden. De paradigmaverandering die hij bepleitte was er een van 
ideeëngeschiedenis naar een geschiedenis van collectieve houdingen; van een be-
wegings- naar een traagheidsgeschiedenis. 

Ook voor verreweg de meeste twintigste-eeuwse theatergeschiedenissen 
geldr dat het bewegingsgeschiedenissen zijn. Scharnierpunten zijn steeds de mo
menten van verandering, de introductie van nieuwe opvattingen, nieuwe ensce-
neringssrrategieën, nieuw repertoire. 

Vooral de avant-garde bewegingen uit de decennia rond de eeuwwisseling 
zijn daarbij sterk vertegenwoordigd. Je kunt je afvragen of daarmee wel recht 
wordt gedaan aan 'de geschiedenis', zeker ook als je in ogenschouw neemt hoe ge
ring, in de contemporaine theaterpraktijk, het bereik van bijvoorbeeld het 
Theatre Libre (naturalisme) en het Théâtre de l'Oeuvre (symbolisme] is geweest. 

Ook voor de Nederlandse toneelgeschiedenis geldt dat hij wordt opge
hangen aan dit soort momenten van verandering. Met de eerste enscenering van 
Een poppenhuis zou in 18851 het echte realisme zijn entree hebben gedaan in de Ne
derlandse theaters; de Elckerlyc van 15107 geldt als het begin van het niet-realistische 
theater, maar hoe het theaterlandschap er rond 18851 of 15107 nu in zijn totaliteit uit
zag, daarover wordt maar nauwelijks gerept. Met Vovelles noties van bewegings- en 
ttaagheidsgeschiedenis in het achterhoofd, kun je betogen dat het er ook in de 
Nederlandse toneelgeschiedenis niet om gaat op welk moment bijvoorbeeld de rea
listische norm voor het eerst werd losgelaten, maat om het moment waarop je kunt 
zeggen dat die niet-realistische ensceneringsstrategie was doorgedrongen tot het 
centrum van het theatrale systeem. Het moment dus dat hij als norm geaccepteerd 
werd door de meerderheid van de theatermakers en het publiek; het moment dat 
hij ook gold bij het ensceneren van het gtote, altijd maar doorgespeelde reperroire. 

38 Het bedoelde essay werd onder de titel 'Mentaliteitsgeschiedenis, weerstandsgeschiedenis 
oftewel de kerkers van de lange duur' opgenomen in Vovellc 1985. De bedoelde passage is re 
vinden op P142-146. 
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In deze studie geldt het oeuvte van Ibsen dus ook als representant van dat grote, 

altijd maar doorgespeelde repertoire. Het ritme dat in de ensceneringen van zijn 

stukken wordt gesignaleerd, wordt als exemplarisch gezien voor het ritme van de 

Nedetlandse toneelgeschiedenis in zijn totaliteit. Een aantal van de normen die 

voor de enscenering van zijn stukken hebben gegolden, zijn ook de normen van 

de twintigste-eeuwse Nederlandse toneelgeschiedenis. Slechts een aantal, niet 

allemaal. Het spreekt vanzelf dat ook de specifieke aard van de Ibsen-stukken hun 

eisen hebben gesteld. Het is dus zaak om de normen die specifiek gegolden heb

ben voor de Ibsen-stukken, te scheiden van de meer algemene normen. 

Het hoofdstuk gewijd aan een analyse van de programmabladen mag in 

dit verband a-typisch worden genoemd. De resultaten betreffen meer de twintig

ste-eeuwse Nederlandse theatergeschiedenis, dan de geschiedenis van Ibsen in 

Nederland. 

2.8 Verantwoording voor de gebruikte titels, citaten 
en afkortingen 

Om te voorkomen dat de lezer iedere pagina over Noorse titels en Noorse letterte

kens struikelt, is ervoor gekozen om de Ibsen-stukken steeds met dezelfde Neder

landse titel aan te duiden. Een overzicht van de oorspronkelijke Noorse titels en 

de gebruikte Nederlandse equivalenten is opgenomen als bijlage (bijlage r). 

Ook voor alle producties die aan de orde komen, wordt consequent die ene 

Nederlandse titel gebruikt. Als het betreffende stuk onder een andere titel ge

speeld werd - dat geldt dus in ieder geval voor alle Scandinavische, Duitse, 

Engelse en Franse Ibsen-producties (natuurlijk met uitzondering van stukken als 

Hedda Gabler en John Gabriel Borkman) - is die Duitse, Engelse of andere vertaalde 

titel steeds één keet tussen haakjes toegevoegd. De precieze titels van alle in 

Nederland gespeelde Ibsen-producties zijn ook terug te vinden via bijlage 2: Chro

nologisch overzicht van in Nederland gespeelde Ibsen-producties, 1880-1^515. 

Alle gebtuikte fragmenten uit de Ibsen-brieven zijn door mijzelf uit het Noors 

vertaald. De aanduidingen SV en NS in de bronvermeldingen verwijzen achter

eenvolgens naar de standaardeditie van Ibsens verzamelde werken (Samelde verker 

1928-1957) en naar Brev 1845-1905. Ny Sämling. Verder wordt in de noten in bijna 

alle gevallen naar de volledige naam van kranten en tijdschriften verwezen. 

Wanneer een recensent met initialen ondertekende, is dat meestal zo gelaten. Als 
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een recensie twee keer kort na elkaar werd aangehaald, is de tweede keer volstaan 
met alleen de naam of initialen van de recensent, of als de recensie ongesigneerd 
was, met alleen de naam van de betreffende krant. 
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Van Bergen tot Barcelona 
Ibsens opmars over de Europese podia 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt gereconstrueerd hoe Henrik Ibsen van een zestienjarige 

apothekersleerling die in 1849 tevergeefs probeerde om een uitgever te interesse

ren voor zijn eerste versdrama, langzaam uitgroeide tot een van de meest gespeel

de toneelauteurs van de negentiende eeuw. Of, iets nauwkeuriger: in dit hoofd

stuk wordt zo precies mogelijk gevolgd hoe de stukken van Ibsen na jarenlang 

nauwelijks te zijn opgemerkt, eerst de Noorse, vervolgens de Scandinavische en 

uiteindelijk alle belangrijke Europese podia veroverden. 

De voornaamste reden voor deze reconstructie was de gedachte dat een 

ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland niet los kon worden gezien van 

de lotgevallen van zijn stukken in de ons omringende toneelculturen. Om de 

situatie in Nederland naar waarde te kunnen schatten, zou ook de situatie in de 

rest van Europa duidelijk moeten zijn. 

Bij die opmars van Ibsen over de Europese podia - met nadruk op podia -

ging het in eerste instantie om een speelkalender. Die speelkalender zou duidelijk 

moeten maken wanneer het oeuvre van Ibsen in de ons omringende toneelcultu-

ren was geïntroduceerd en op welk moment het daar ook een vast onderdeel van 

was geworden. Per land ging het steeds om een antwoord op de volgende vragen: 

wanneer en hoe lang na publicatie werden de verschillende stukken van Ibsen 

voor het eerst opgevoerd; hoe lang konden die eerste ensceneringen repertoire 

houden; hoe lang duurde het voordat de stukken na die eerste enscenering voor 

een tweede en een derde keer geënsceneerd werden; hoe lang hielden die tweede 

en derde ensceneringen repertoire? Hoe sneller de premières, hoe langer de loop-
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tijd en hoe hoger het tempo waarin de verschillende producties elkaar opvolgden, 

hoe groter de populariteit van Ibsen. Althans, dat nam ik aan. Daarnaast konden 

ook het tempo en de oplagen waarin vertalingen van zijn werk verschenen, en de 

hoeveelheid aan Ibsen gewijde artikelen een indicatie zijn. 

Al snel werd duidelijk dat Ibsens opmars zich, zo bezien, maar heel ge

deeltelijk liet reconstrueren. De hierboven geformuleerde vragen waren blijkbaar 

niet zo vanzelfsprekend. Lijstjes met eerste première-data waren al een probleem. 

Niet voor Scandinavië', Duitsland, Engeland en Frankrijk; voor die gebieden wa

ren de lijstjes óf kant en klaar voor handen, óf tamelijk eenvoudig uit de secun

daire literatuur te destilleren. Voor Italië, Spanje, Portugal en Rusland lukte het 

echter maar ten dele om die eerste première-data te achterhalen. Over de andere 

Europese landen was nauwelijks informatie beschikbaar. 

Wanneer het ging om de looptijd van die eerste producties en om alle en

sceneringen die op die eerste producties volgden, liepen de pogingen om een vol

ledig overzicht op papier te krijgen nog sneller vast. Ook al omdat, zoals in hoofd

stuk twee reeds werd aangegeven, de beschikbare studies meestal niet verder 

reikten dan het begin van deze eeuw. 

De secundaire literatuur over Ibsen in Noorwegen en over Ibsen in Enge

land scoorde in dat opzicht het beste. De manier waarop Ibsens populariteit tot 1870 

in eigen land groeide, laat zich mooi aflezen uit de gegevens die Meyer (in de twee 

eerste delen van zijn Ibsen-biografie) en Halvorsen (fiibliografiskc oplysningzr til Henrik 

Ibsens samlede v«rker) verstrekken omtrent de looptijd van de verschillende produc

ties en uit de gestaag stijgende oplagecijfers. Daarbij zijn er ook cijfers beschikbaar 

over de populariteit die Ibsen vanaf 1945 in eigen land genoot.1 Miriam Franc's Ibsen 

in England (15119) geeft niet alleen een zeer volledig ogend overzicht van de verschil

lende producties tot en met 15114, zij vermeldt ook voor het merendeel van die pro

ducties tot hoeveel voorstellingen ze het wisten te brengen. Op basis van een lijst 

van belangrijkste Londense producties in deel VII van The Oxford Ibsen kon ook iets 

worden gezegd over de frequentie waarmee Ibsen tot aan 1964 in Londen gespeeld 

werd. Voor Frankrijk lijkt het beeld tot ongeveer 1900 tamelijk compleet. Voor 

Zweden, Denemarken, Duitsland en de andere Europese landen lukte het niet om 

een min of meer volledige speellijst samen te stellen, ook niet als het slechts over de 

periode tot 1900 ging. De gegevens ontbraken in de secundaire lireratuur. 

1 Svmdsm 1977-
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Maar Ibsens opmars over de Europese podia is natuurlijk niet alleen een vraag 
van 'wat', 'wanneer' en 'hoe lang'. Van belang was ook het 'hoe', dus de verschil
lende manieren waarop Ibsen in het buitenland was opgevoerd. Ook om later aan 
te kunnen wijzen welke ontwikkelingen hun sporen hadden achtetgelaten in de 
Nederlandse toneelpraktijk. 

Deze vraag werd eveneens door de beschikbare secundaire literatuur 
slechts zeer ten dele beantwoord. Dat gold in het bijzonder die ensceneringen, die 
blijkbaar min of meer volgens de toen heersende normen waren geënsceneerd; 
die 'convenrioneel' waren. Met name in de publicaties over Scandinavië en Enge
land werd maar hoogst zelden aangegeven wat er nu precies op her toneel te zien 
en te horen was geweest. Daar waar het om de regies ging van bijvoorbeeld de 
Hertog van Sachsen-Meiningen, André Antoine, Aurélien Lugné-Poe, Max Rein-
hardr, Edward Gordon Craig en Vsevolod Meyerhold - bijna alle belangrijke re
gisseurs van rond de eeuwwisseling hebben zich intensief met Ibsen beziggehou
den - kwam ik iets beter aan mijn trekken. In die gevallen kon ik ook te rade gaan 
bij de vaak zeer uitvoerige secundaire literatuur over deze regisseurs en hun ge
zelschappen. Daarnaast bestaat er nog literatuur over een klein aantal invloed
rijke Ibsen-ensceneringen. Toch was het, in deze gevallen, moeilijk om concrete 
informatie over de ensceneringen zelf te vergaren. Daarbij spraken de verschillen 
de studies elkaar vaak tegen. 

Het doel dat ik met dit gedeelte van mijn onderzoek beoogde - de enscenerings
geschiedenis van Ibsen in Nederland in een internarionaal perspectief plaatsen -
bleek dus slechts voor een zeer beperkt gedeelte gerealiseerd te kunnen worden. 
Het was eigenlijk alleen maar mogelijk om de snelheid waarmee en de volgorde 
waarin de Ibsen-stukken tussen r88o en 15100 in Nederland werden geïntrodu
ceerd te vergelijken met de snelheid en de volgorde van introductie in de ons om
ringende landen.2 Dat ik er toch voor gekozen heb om in vier paragrafen (Scandi
navië, Duitsland, Engeland en Frankrijk) tamelijk uitgebreid verslag re doen van 
mijn bevindingen, heeft vier redenen. 

Om te beginnen is het voor het eerst dat Ibsens carrière en de lotgevallen 
van zijn stukken vanuit dit perspectief- als een opmars over de Europese podia -

2 Zie hiervoor hoofdsruk vier. In dar hoofdsruk worden ook de Noorse cijfers voor de na

oorlogse periode vergeleken mer de Nederlandse cijfers. 

5 1 



3 S E N O P D E P L A N K E N 

beschreven worden. Door gedetailleerd verslag te doen van wat 'we' wel weten, 

wotdt in dit hoofdstuk verder duidelijk zichrbaar hoe weinig precieze informatie 

er eigenlijk voorhanden is. Dat geldt zowel de gewone, doorsnee Ibsen-enscene-

ringen uit het verleden, als de bijzondere interpretaties van regisseurs als André 

Antoine en Max Reinhardt. Daarmee wordt nog eens ondersrreept hoe gebrekkig 

en onvolledig het onderzoek tot nu toe is geweest. 

Ook bracht de bestudering van de literatuur een aantal opmerkelijke za

ken aan het licht. Vaak waren het de details in ooggetuigenverslagen of recensies 

die me tot de conclusie brachren dat bijvoorbeeld, zoals verderop in dit hoofdstuk 

zal blijken, de 'naturalistische' ensceneringen bij de Freie Bühne in Berlijn een 

veel lager werkelijkheidsgehalre moeten hebben gehad dan men in het algemeen 

aanneemt. Iets vergelijkbaars bleek, qualitate qua, ook op te gaan voor het sym

bolistische gehalte van de producties van het Theatre de l'Oeuvre en voor Rein

hardts 'expressionistische' enscenering van Spoken. 

Tot slot geldt voor een groot aantal Franse en Duitse Ibsen-ensceneringen 

uit de periode rSpo-ipio, dat ze destijds ook in Nederland te zien zijn geweest. 

Dat legitimeerde in ieder geval een uitgebreide behandeling in dir hoofdstuk. In 

de hoofdstukken zeven, acht en negen zal duidelijk worden hoe de Nederlandse 

Ibsen-praktijk zich tot deze ensceneringen verhield.3 

Alhoewel ook de siruatie in Italië, Spanje, Portugal en Rusland zo goed en zo 

kwaad als het ging in kaart is gebracht, staat er alleen in een enkele voetnoot iets 

over opgetekend. Het beeld was verre van compleet en er bleek ten opzichte van 

Nederland ook nauwelijks sprake te zijn geweest van uitwisseling of beïnvloe

ding. Om diezelfde redenen heeft ook het verslag van de lotgevallen van de Ibsen-

stukken in Amerika de definitieve versie van dit boek niet gehaald. 

3.2 Scandinavië 4 

In 1849 voltooide Henrik Ibsen als éénentwintigjarige apothekersleerling in 

Grimstad, een provinciestadje aan de zuidkust van Noorwegen, zijn eerste toneel

stuk: Catilina, een historisch drama in verzen. Een vriend van Henrik Ibsen, Ole 

3 in hoofdstuk tien zal kott worden ingegaan op de directe relatie die er in de jaren zeventig 

was tussen bepaalde Nederlandse en Duitse Ibsen-ensceneringen. 

4 Uitgangspunt voor deze paragraaf waren vooral Meyer i$6y-i9ji en Hctlvorsen 1901. 
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Schulerud, vertrok met het stuk naar Christiania (zoals Oslo toen nog heette] 

waar hij de directie van het Christiania Theater probeerde te interesseren. Tever

geefs. De directie van het Christiania Theater zag er niets in. Nadat ook een po

ging om het manuscript aan een boekhandelaar en uitgever te verkopen op niets 

was uitgelopen, besloten Ibsen en Schulerud Catüina in eigen beheer te publice

ren. Op 13 april 1850 verscheen het stuk in druk. Van de 250 exemplaren kwamen 

er 205 onverkocht terug. 

In het zelfde jaar 1845) werd Ole Bull, een in die tijd beroemde violist, door 

de bevolking van zijn geboortestad Bergen gevraagd om een Noors nationaal 

theater op te richten. Sinds 1814 maakte Noorwegen dan wel niet langer deel uit 

van het Deense koninkrijk - er was een unie met Zweden voor in de plaats geko

men - de eeuwenlange Deense overheersing deed zich nog steeds gelden. Zo was 

de elite nog altijd het als beschaafd beschouwde Deens toegedaan. Men vond het 

ongepast om zich buitenshuis van het Noorse idioom en de Noorse uitspraak te 

bedienen (groter is het verschil tussen de twee talen niet). In de theaters werd dus 

in het Deens geacteerd. Sterker nog: de Noorse theaters werden bespeeld door 

rondtrekkende, Deense gezelschappen en het Christiania Theater, dat het belang

rijkste theater van Noorwegen was, werd min of meer beschouwd als een depen

dance van het Koninklijk Theater van Kopenhagen: een zelfde speelstijl en een 

zelfde repertoire en natuurlijk Deense regisseurs, die er de zeggenschap over 

Deense acteurs voerden. 

Als het aan de inwoners van Bergen lag, zou dat in de nabije toekomst an-

dets wotden. Er heerste, en niet alleen in Bergen, een wijdverspreid verlangen 

naar een eigen, onafhankelijke cultuur, of- nog elementaitdet - naar de erken

ning van het Noors als een volwaardige taal. In het Bergense theater zou door 

Noorse acteurs nieuw Noors repertoite gespeeld moeten gaan worden. 

Nu telde Bergen in die tijd niet meer dan vijfentwintigduizend inwoners, 

met als gevolg dat een voorstelling normaal gesproken twee, drie keer gespeeld 

kon worden. Na drie keer een volle zaal, dat wil zeggen in totaal ongeveet vijfen-

twintighondetd toeschouwers, was het publiek gewoonweg 'op'. Op basis van de 

recettes alleen zou het Bergense theatet dus niet kunnen draaien. Toen een ver

zoek om subsidie door het parlement niet werd gehonoreerd, organiseerden sym

pathiserende studenten in Christiania een benefiet-avond. Ook Ibsen - die zich 

intussen in Christiania bevond, waar hij zich met weinig enthousiasme voor

bereidde op de examens die hem toegang moesten verschaffen tot de medische 
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faculteit - droeg zijn steentje bij: een proloog en een tekst waar Ole Bull muziek 

bij maakte. Buil was zo onder de indruk dat hij Ibsen uitnodigde om mee te gaan 

naar Bergen. 

Een beslissende uitnodiging. Hoewel Ibsen had intussen drie 'dramati

sche werken' op zijn naam had staan; het genoemde Catüina, een dramatisch ge

dicht Het Krijgsmansgraf (Kjaempehojen, 1850) dat het in de herfst van 1850 zowaar 

tot drie opvoeringen in het Christiania Theater had weten te brengen, en een niet 

voor opvoering bedoeld satirisch opera-libretto onder de titel Norma, leek een 

journalistieke carrière meer voor de hand liggend. Met het schrijven voor toneel 

was in Noorwegen geen droog brood te verdienen. 

Ibsen vertrok dus naar Bergen, waar hij op 6 november 1851 als toneel-

schrijver bij het Bergense Theater in dienst trad. Naast het schrijven van nieuw, 

Noors repertoire, had Ibsen overigens nog een groot aantal andere functies. Die 

liepen van het regisseren en het ontwerpen van decors en kostuums tot aan het 

vetzotgen van de boekhouding. In 1852 zou hij officieel benoemd worden tot 

'sceneinstruktor', wat inhield dat hij verantwoordelijk was voor de uireindelijke 

enscenering, inclusief decors en kostuums. Naast Ibsen was er ook een 'rollein-

sttukt0r' die de leesrepetities verzorgde en verantwoordelijk was voor de tekst- en 

tolinterpretatie. 

De omstandigheden waaronder Ibsen in Bergen moest werken waren, 

zelfs voor die tijd, tamelijk primitief. Het toneel was nog volgens het achttiende-

eeuwse systeem ingericht, wat wil zeggen met stock-decors bestaande uit ge

schilderde achterdoeken ('een straat', 'een kerk', 'een park', 'winter'), coulissen 

(zij-decors) die op rails liepen en friezen. Deuren, ramen, meubels en dergelijke 

waren op het achterdoek of op de coulissen geschilderd. De verlichting geschied

de aanvankelijk nog met kaatsen en Petroleumlampen en zou pas in 1856, een 

jaar voordat Ibsen uit Bergen weg zou gaan, door gaslampen worden vervangen. 

Het aantal repetities voor een nieuwe productie bedroeg drie tot vijf. De acteurs 

waren gewend om zich in een halve cirkel op het voortoneel op te stellen en hun 

teksten techt de zaal in te spreken, al was het alleen maar vanwege de zichtbaar-

heid (er was alleen voet- en zaallicht) en om te voorkomen dar het geluid naar de 

zijkanten, tussen de coulissen, verloren ging. Ibsen heeft tijdens zijn verblijf in 

Bergen in ieder geval geprobeerd om wat aan die manier van acteten te doen. Bij 

een bezoek aan Trondheim, in 1856, oogstte zijn regie in de lokale pers de nodige 

lof. Er werd niet langer alleen op het voortoneel, dicht bij het voetlicht gespeeld 
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en gesprekken tussen de personages werden niet meer via het publiek, maar van 
acteur tot acteur gevoerd.5 Uit de toneelrecensies die Ibsen in de jaren vijftig 
schreef, blijkt overigens dat zijn opvattingen over acteren dan verder nog alles
behalve vooruitstrevend zijn. Hij legde enige nadruk op het belang van ensem-
blespel, maar vond het bijvoorbeeld onnodig dat bij-personages een gedetailleerde 
vertolking kregen. Het waren vooral de gepassioneerde vertolkingen, met veel 
grote gevoelens, die zijn goedkeuring weg konden dragen. 

In eerste instantie was Ibsen echter niet aangenomen als regisseur, maar 
als schrijver van nieuw, Noors repertoire. Zijn verbintenis met het Noors natio
naal Theater in Bergen zou zes jaar duren en in die zes jaar schreef Ibsen vier 
nieuwe stukken die steeds op 2 januari, de dag waarop het theater in gebruik ge
nomen was, in de regie van Ibsen zelf, hun feestelijke première beleefden. Van die 
vier stukken was alleen Het/eest op Zonneheuvel (Gildet pd Solhaug, 1856] een succes. 
Daar waar Sint-Jansnacht (Sancthansnatten, 1853), Het krijgsmansgraf [een herziene 
versie uit 1854), Vrouwe Inga van östrdt (Fru Inger til 0strdt, 1855) en Ola/Liljekrans 
(1857) na één of twee weinig succesvolle voorstellingen weer van het repertoire 
moesten worden afgevoerd, kon Het/eest op Zonneheuvel maar liefst zes keer wor
den herhaald. Een aanral dat in Bergen slechrs één keer eerder was gehaald. Daar
bij was het stuk nog datzelfde jaar in Christiania (Chtistiania Theater) te zien en 
één jaar later ook in Stockholm (Koninklijk Theater). Met die opvoering in Stock
holm, in 1857, overschreed het werk van Ibsen voor het eerst de Noorse lands
grens. 

Intussen was er ook in Christiania een Noors theater geopend. In 1852 
was men daar, in de ïvMlergata, mede uit onvrede over her niveau van de voor
stellingen in Bergen, een 'toneelschool' begonnen. Vanaf 1854 werden er ook 
voorstellingen gegeven. Toen men Ibsen in het najaar van r857 her aanbod deed 
om naar Christiania te komen, greep hij die kans met beide handen aan. Niet al
leen financieel, maar ook artistiek gezien was het een verbetering. In ieder geval 
hoefde hij geen rekening meer te houden met de opvattingen van de 'tolle-
instruktor'. 

Aanvankelijk leken er nu ook in ander opzicht betere tijden te zijn aange
broken. Zijn nieuwe stuk, De Vikingen op Helgoland (Haermaendene pd Heigeland, 

5 Meytr 1967-1971, dl.I,pi2S. 

55 



I B S E N O P D E P L A N K E N 

1858) ging op 24 november 1858 in première en was een groot succes. De voorstel

ling kon vier keer worden herhaald. Trondheim en Bergen volgden in respectieve

lijk februari en maart 1859. Binnen vier maanden was het stuk dus drie keer geën

sceneerd. Na Ibsens Zweedse debuut, in november 1857, verdient ook dit succes 

vermelding. 

Toch braken er daarna schrale jaren aan. Ibsens poging om Vrouwe In^er 

van Ostrât in Christiania nieuw leven in te blazen, liep op 11 april 1859 al uit op 

een weinig succesvolle voorstelling. Erger was dat in de jaren die volgden de kri

tiek op het Noors Theater, en daarmee op Ibsen, hand over hand toenam. Het 

meest gehoorde verwijt was dat hij te zeer aan de slechte smaak van het publiek 

tegemoet kwam. Maar als Ibsen dan weer nieuw, beter repertoire programmeer

de, bleef het publiek weg en kwam het gezelschap financieel in de problemen. 

Ibsen slaagde er nog maar nauwelijks in de boel op de rails te houden en van het 

schrijven van nieuwe stukken kon onder die omstandigheden al helemaal geen 

sprake zijn. Op 1 juni 1862 ging het Noors Theater uiteindelijk failliet. Ibsen 

accepteerde een functie als literair adviseur bij het Christiania Theater. 

Het eerste stuk dat hij in die hoedanigheid schreef, Komedie der liefde (Kjctr-

lighedens Komedie, 1862), werd onmiddellijk nadat het in druk verschenen was, 

vanwege zijn vermeende immoraliteit zo onder vuur genomen dat het Christia

nia Theater afzag van de voorgenomen enscenering. Meer succes had Ibsen met 

zijn volgende stuk De kroonpretendenten (Kon,gs-Emnerne, 1863), dat het in januari-

februari 1864 tot een reeks van acht voorstellingen wist te brengen. Dit was overi

gens de laatste keer dat Ibsen als regisseur actief was. 

De twee werken die Ibsen hierna schreef, Brand (1866) en Peer Gynt (1867), werden 

door hem als 'dramatisch gedicht' bestempeld en (dus) ook niet bij de theaters 

aangeboden. Pas zes jaar na De kroonpretendenten, op 31 september 1869, verscheen 

er weer een toneelstuk van zijn hand: Verbond der jongeren (De unges/orbund), een 

stuk dat sterk afweek van al het eerdere werk. Het was namelijk zowel wat de 

keuze van de stof als wat het taalgebruik betrof, recht uit het (eigentijdse) leven 

6 Met die twee dramatische gedichten maakte Ibsen definitief naam als schrijvet. Zowel in 

Noorwegen, als in Zweden en Denemarken was hij na 1867 een niet meer weg re cijferen 

(liretaire) facror. Het vierde bedrijf van Brand werd in deze periode overigens wel een aan

tal keten geënsceneerd. 
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gegrepen. Dit nieuwe stuk in die nieuwe stijl bleek een schot in de roos. Op 31 

september 1&69 lag de eerste druk, tweeduizend exemplaren groot, in de winkels. 

Op 18 oktober, nog geen drie weken later, beleefde het zijn tumultueuze première 

in het Christiania Theater. Voor de tweede en de derde voorstelling was de vraag 

naar kaartjes daarna zo groot dat zelfs de plaatsen die normaal gesproken voor 

het orkest waren gereserveerd, verkocht werden. Op 1 november verscheen de 

tweede druk, groot vijftienhondetd exemplaten, en op 11 december werd het stuk 

voor her eerst in Stockholm gespeeld. Op 16 februari 1870 volgde Kopenhagen 

waar het Koninklijk Theater - in die tijd zeer gerenommeerd - zijn eerste Ibsen 

op het repertoire nam.8 Vanaf 187t werd het stuk door reizende gezelschappen 

ook in de Noorse provincie gespeeld. 

Ibsen boekte zijn grootste toneel-succes tot dan toe dus met een stuk dat 

zich van zijn eerdere werk onderscheidde door een alledaags taalgebruik en een 

eigentijdse, tealistische situering.9 Het is dan ook goed om hier wat dieper in te 

gaan op de ontstaansgeschiedenis van Verbond der jongeren en op het waarom en 

hoe van deze nieuwe manier van toneelschrijven. 

Daarvoor moeten we even terug naar 1867, het jaar waarin Teer Gynt ver

scheen. De kritiek op Peer Gynt was over het algemeen tamelijk scherp geweest, 

onder meer omdat verondersteld werd dat Peer een (allesbehalve vleiend) portret 

van de Noorse ziel was. Onder degenen die zich kritisch over Peer Gynt uitlieten, 

bevond zich ook de invloedrijkste toneelcriticus in het Scandinavië van die jaren, 

de Deen Clemens Petetsen. Deze Petersen betoogde zelfs dat dit geen poëzie was 

en Ibsen dus geen dichter. Nu was Petersen een goede vriend van Bjornstjerne 

7 Ter vergelijking: Ibsens vroege werk was óf in eigen beheer, óf niet, óf in c.q. ais bijlage bij 

kranten/tijdschriften gepubliceerd. De Kroonpretendenten (1863) was het eetste stuk dat als 

een officiële, zelfstandige publicatie bij een uitgever verscheen. Vanaf 1&66 (Brand) werd 

Ibsens werk door de Deense uitgever Hegel uitgegeven. Brand kende een eerste oplage van 

t250 exemplaren en was binnen een jaar aan zijn vierde hetdtuk toe. Peer G.vnt verscheen 

eveneens in een oplage van t25o exemplaten. De volgende 2000 stuks zouden al binnen 

veettien dagen van de persen rollen. Het verbond derjonjjeren durfde Hegel dus gelijk al in 

een oplage van 2000 exemplaren te drukken. 

8 Alleen Het/eest op Zonneheuvel was in 1861 al in Denematken gespeeld. 

9 Het eerste stuk waatin Ibsen gebruik maakte van levensecht Noors was Sint-Jansnocht 

(1852). In dat stuk was van een realistische stofkeuze echtet geen sptake geweest. De stuk

ken die hij daarna schreef waren voor het merendeel historie-stukken en daarnaast alle

maal of in verzen, of in sterk gestileetd ptoza geschteven. 
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BJ0rnson; hij werd zelfs beschouwd als diens spreekbuis. De gegriefde Ibsen hield 

BJ0rnson dan ook (mede)verantwoordelijk voor een en ander. Hij nam her hem 

hoogsr kwalijk dar hij nier had ingegrepen en schreef hem op 9 december een ver-

onrwaardigde brief mer daarin de volgende passage: 

'Ik ben intussen blij met het onrecht dat mij is aangedaan. Daar zit de hulp en de 

beschikking van God achter, want ik voel hoe mijn woede mijn krachten doet 

toenemen. Als het dan oorlog moet zijn, het zij zo! Als ik geen dichter ben, dan 

heb ik immers niets te verliezen. Ik zal het als fotograaf gaan proberen. Ik zal 

mijn landgenoten onder handen nemen, één voor één, stuk voor stuk, zoals ik dat 

ook met de taaihervormers heb gedaan. Ik zal geen kind in de schoot van z'n moe

der sparen, geen gedachte of stemming achter de woorden van iedere ziel, die de 

eer toekomt erbij te hoten.' 

Ibsen moet wel heel erg kwaad geweest zijn. Mer zijn aankondiging dat hij zijn 

geluk als fotograaf zou gaan beproeven, zerre hij al zijn estherische uirgangspun-

ten overboord. In de allereersre roneelkririek die hij schreef, beginjaren vijftig, 

had hij immers al beroogd dar her in de kunsr nier om de werkelijkheid, maar om 

de illusie moest gaan; later heette her dar een schrijver de rauwe kanrjes van de 

werkelijkheid moest afslijpen, voor hij haar, als kunsr, inlijstte. In 1857 hoonde 

hij, weer in een recensie, diegenen die vonden dar een roneelsruk in een forografi-

sche verhouding ror de werkelijkheid zou moeten staan. Ibsen vond het ideaal 

belangrijker dan de werkelijkheid en meermaals brak hij zijn sraf over Scribe's rea

lisme.11 

Verbond derjongeren werd inderdaad als een 'foro' begrepen. In Noorwegen 

rwijfelde men er geen momenr aan dar Ibsen in zijn nieuwe sruk de voormannen 

van de liberale partij op een venijnige manier re kijk had gezer. En één van die 

voormannen was Bjornsrjerne Bj0rnson. In de roespraken van Ibsens hoofdperso

nage, Srensgârd, herkende men zijn rerorische wendingen, zijn srijlbloempjes. De 

acreur Reimers, die in Chrisriania Stensgard speelde, had zich voor deze gelegen

heid dan ook her uirerlijk van Bjornson aangemeren. Her behoeft na dit alles geen 

verwondering dar er door her conservarieve kamp met gejuich, door her liberale 

mer verbitrering op dir sruk werd gereageerd en dar het rumult bij de première 

10 SV XVI, p 1951. 
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alles met de aanhangers van die elkaar bestrijdende politieke stromingen te ma
ken had.12 

Ibsen toonde zich uiterst verbaasd toen Bjornson zich aangevallen voelde. 
Hij legde zelf voornamelijk de nadruk op de stap voorwaarts die hij in technisch 
opzicht met dit stuk had gedaan. Hij ging er prat op dat hij erin geslaagd was een 
stuk te schrijven zonder een enkele monoloog of terzijde, dat de clauzen van ieder 
personage vanuit het specifieke karakter van dat personage geschreven waren en 
dat het stuk dus geen enkele 'forfatterreplik' bevatte, geen enkele claus dus van 
hem, de schrijver. Die technische stap voorwaarts betrof overigens nadrukkelijk 
nog niet de manier waarop Ibsen het stuk construeerde. Verbond der jongeren zit 
nog vol met nevenplots, karikaturale petsonages, misverstanden, verkeerd be
zorgde brieven, toevallige ontmoetingen en dergelijke. Het stuk wortelt in dit 
opzicht nog nadrukkelijk in de Franse pièce bien faites, zoals Scribe die bijvoor
beeld schreef en die door Ibsen vaak geënsceneerd zijn.13 

Na dit succes wilden de Scandinavische theaters Ibsen blijven spelen. Niet eerder 
volgden de producties elkaar in zo'n hoog tempo op. En omdat nieuw werk voor-

11 Zie hier Wütigaard 1978, P17-30. In 1865 had Ibsen naar aanleiding van De Hygifte (De pas-

gehuwden, 18Ä5) - een 'domestic drama' in de stijl van Dumas fils van Bjornson - al eens 

opgetekend dat dit de manier was waarop toneel in het vervolg geschreven zou moeten 

worden (Meyer 19Ä7-1971, dl.H, P98). 

In 1872 verscheen her eerste deel van Hoofdstromingen in de literatuur van de negentiende eeuw 

(Hovedstromninger i det 19de Aurhundredes Litteratur) van de eminente Deense criticus Georg 

Brandes. Brandes hield in zijn studie een pleidooi voor her realisme in de literatuur. 

Onder verwijzing naar de stukken van Augier en Dumas fils, waarin belangrijke sociale 

problemen aan de orde zouden worden gesteld, noemde hij het de taak van de literatuur 

om de bakens van de beschaving te verzetten. Hij vroeg, met andere woorden, om sociaal 

drama in de Franse stijl. Ibsen was zeer onder de indruk van Brandes' srudie: 'It is one of 

those books which set a yawning gulf between yesterday and today', schteef hij hem (ge

citeerd naar Meyer 1967-1971, dl.Il, pi<>2; zie hier verder ook Valency 1982, P149). Dit wijst 

erop dat Ibsens hang naar realisme, in eerste instanrie ook uit woede voorrgekomen, zich 

gaandeweg tot een overtuiging had ontwikkeld. 

12 Het verbond derjongeren zou de komende twintig jaar in Noorwegen Ibsens meest gespeel

de stuk blijven. Op 14 september 1891 beleefde het zijn honderdste opvoeting in het 

Chrisriania Theater. 'The topical references delighted the audience', tekende Meyer over 

dit succes op (Meyer 1985, p28). 

13 Meyer (Meyer 1967-1971, dl.II, P99) ziet hietin voornamelijk de invloed van de door Ibsen 

zeer bewonderde srukken van Holberg. 
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lopig uitbleef, nam men noodgedwongen zijn toevlucht tot het oude wetk.14 

Ibsen beet zich een aantal jaten vast in zijn leesdtama Keizer en Galileeér (Kejser og 
Galilcter) waatvan de eerste vierduizend (!) exemplaren in 1873 in de winkels zou
den liggen en maakte vetvolgens een toneelversie van Peer Cynt. 

Pas op 11 oktober 1877 verscheen et weer een echt, nieuw toneelwerk: 
Pijlers van de samenleving [Samfundets st0tter), een stuk dat qua situering en vorm 
direct aansloot bij Verbond derjongeren. De oplage bedroeg zesduizend exemplaren. 
Binnen een maand was er een tweede druk, vierduizend exemplaren groot. En 
wat de ensceneringen betrof, herhaalde zich het beeld dat hierboven voor Verbond 
derjongeren werd geschetst, met dit verschil dat Ibsen het stuk vanwege een ver
stoorde verstandhouding niet aanbood bij de toenmalige leiding van het Chris
tiania theater. Om ook dit rijtje nog maar eens langs te lopen: 14 november 1877, 
Odense (en van daaruit de Deense provincie); 18 november 1877 Koninklijk Thea
ter Kopenhagen; 30 november r877, Noors Theater Bergen; 13 december 1877 Dra
matisch Theater Stockholm; februari 1878, Göteborg. In het seizoen 1878/1879 ver
zorgde een Deens gezelschap voorstellingen in de Noorse provincie. 

Met Pijlers van de samenleving had Ibsen de Scandinavische podia definitief 
veroverd. In het vervolg zou er om het jaar een stuk van zijn hand verschijnen, 
dat dan onmiddellijk overal in Scandinavië' op het repertoire genomen werd. 
Alleen de première van het schandaalstuk Spoken (Gen,gcin,gere, 1881) liet twee jaar 
op zich wachten. Maar dat is nog niet alles. Pijlers van de samenleving was ook vrij
wel direct nadat het was uitgekomen op een aantal Berlijnse podia te zien. Het 

14 Op 11 januari 1871 speelde het Koninklijk Theater Kopenhagen met succes DE kroonpreten

denten. In Christiania weid datzelfde stuk in september 1873 opnieuw op het repertoire 

genomen. Twee maanden later volgde daar dan Komedie der liefde, dat nog steeds netgens 

was opgevoerd. Op 19 februari 1875 bleek De Vikingen op Helgoland in Kopenhagen zo'n 

succes te zijn, dat de leiding van het Koninklijk Theater Ibsens honorarium uit eigen be

weging verdubbelde. Op 20 maart, bij gelegenheid van Ibsens 25-jarig schrijverschap, was 

Vrouwe Inger van östrdt in het Christiania Theatet te zien. Op 3 november ging De Vikingen 

op Helgoland in première in het Nieuwe Theatet in Stockholm. Odense (10 april 1876), de 

Deense provincie en her Koninklijk Theater Stockholm (11 november 1876) volgden. Op 24 

februari 1876 beleefde Peer Gynt - in de bewerking voor toneel die Ibsen in 1873-1874 had 

gemaakt en met de muziek van Grieg - zijn wereldpremière. Een brand in het Christiania 

Theater, waarbij decors en kostuums voor een belangrijk deel verloren gingen, maakte in 

januari 1877 een einde aan een succesvolle reeks van maar liefst 37 opvoeringen. Op 27 fe

bruari r877 was Verbond derjongeren, tamelijk laat, in Bergen te zien. Op 27 oktober van dat 

jaar ging Vrouwe Inger van östrdt in het Koninklijk Theater van Stockholm. 
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lijkt er, met andere woorden, op dat Scandinavië met Pijlers van de samenleving 
niet alleen definitief veroverd, maar ook definitief te klein geworden was. 

3.3 Duitsland 
Op het moment dat Pijlers van de samenleving kort na verschijnen ook in Berlijn 
een succes bleek te zijn, was Ibsen in Duitsland al lang geen onbekende meer. In 
1872 waren daar drie van Ibsens stukken in vertaling verschenen: Brand, De kroon
pretendenten (Die Kronprätendenten), en Verbond der jongeren (Die Bund der Jugend). 
Noch Brand, noch De kroonpretendenten, noch Verbond derjongeren wist op dat mo
ment echter de aandacht van de Duitse theatermakers te trekken. Het in Scandi
navië toch zo succesvolle Verbond derjongeren werd in een Keulse kranr zelfs meer 
'leesdrama' dan 'toneelstuk' genoemd.15 In 1876 veranderde dat. Op 30 januari van 
dar jaar was De kroonpretendenren in Meiningen te zien, een voorstelling door het 
toen al gerenommeerde gezelschap van de Herrog van Sachsen-Meiningen.16 

Over de manier waarop Herrog Georg II met het werk van Ibsen in aanra
king was gekomen, verschilt men van mening. Er was in ieder geval geen sprake 
van een sttoom publicaties over Ibsen die het klimaat in Duitsland 'Ibsen-rijp' 
maakte, zoals dat op datzelfde moment in Engeland wel gebeurde.17 Wat wel een 
rol kan hebben gespeeld was de sinds de romantiek over de gehele linie toegeno
men belangstelling voor het 'geheimzinnige Noorden'. Het is in ieder geval geen 
toeval dat de Hertog juist op De kroonpretedenten zijn oog liet vallen. Het stuk 
bood hem zowel de mogelijkheid om een reeds lang vervlogen rijd, historisch zo 
verantwoord mogelijk, weer tot leven te roepen (het stuk speelt in het Noorwegen 

15 Halvorseni5>oi,p32 

16 Het is niet helemaal duidelijk wat de status van deze voorstelling is geweest. Sommigen 

(bijv. DeHart 1981, P71; Dzulko 1952, p2o) noemen 30 januari 187e als de datum waarop De 

Kroonpretendenten in Meiningen zijn première beleefde. Her stuk zou daarna nog twee 

avonden te zien zijn geweest. Op berichten in de Deense pers als zou het stuk niet veel 

succes hebben gehad, liet Ibsen in een brief van 30 mei aan zijn uitgever echter weten dat 

het hier slechts een aantal (?) proefvoorstellingen bettof zondet de nieuwe decors en zon

der de door hem zelf aangebrachre tekstcoupures. (Zie hiervoor Meyer 19Ó7-1971, dl.ll, 

P216-17; Ook DeHart heeft het elders in zijn studie in dir verband over 'rrial runs' (DeHarr 

1981, P39)). Begin juni was de voorstelling in ieder geval ook zeven (DeHart 1981, P39; 

Dzulko 1952, p2o) of negen? (zie brief van Ibsen van 14 juni, ook gecireerd in Meyer 19Ä7-

1071, dl.II, p22o) keer in Berlijn te bewonderen. 

17 In de secundaire literatuur heb ik daar in elk geval geen aanwijzingen voor kunnen vinden. 
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van de dertiende eeuw) als tot het ensceneren van massa-scènes. En historicisme 

en massa-scènes waren nu net dé pijlers onder zijn regies en de aspecten van zijn 

ensceneringen waar zijn faam op was gebaseerd.18 

Nog geen tweeëneenhalve maand later was het weer raak: een voorstelling 

van De Vikingen op Helgoland (Nordische Heerfahrt) in München. Ibsen woonde op 

dat moment zelf in München en had zich aangesloten bij een literaire kring 

waarvan onder anderen ook Franz Grandauer lid was. Deze Franz Grandauer was 

als dramaturg en operaregisseur verbonden aan het Münchenet Hoftheater. Het 

is dus heel goed denkbaat dat Ibsen er via Grandauer in slaagde om het Hof-

theater voor zijn werk te interesseren. Daarbij kon hij dan verwijzen naar het 

succes dat De Vikingen op Helgoland in 1875 in Kopenhagen had gehad. Verder ge

noten juist dit soort 'Germaanse' onderwerpen in het München van Ludwig II 

een zekere populariteit.19 

Ibsen gaf in zijn brieven hoog op over het succes dat hij, als schrijver, met 

deze ensceneringen had. Zowel in Berlijn, waar hij in juni een voorstelling van de 

Meiningers bijwoonde, als in München zou hem een ovatie ten deel zijn geval

len. Feit is dat na deze twee ensceneringen meer en meer Duitse theaters be

langstelling voor zijn werk gingen tonen, iets waarbij ook de 'Ibsen-golf ' in Scan

dinavië (1875 en i&j6 waren daar topjaren) een rol kan hebben gespeeld. In een 

brief van 15 september kon Ibsen zijn uitgever melden dat De Vikingen op Helgo

land in München opnieuw op het repertoire was genomen, dar er ensceneringen 

van dit stuk op stapel stonden in Wenen (Burgtheater), Dresden en Leipzig, dat 

men in Schwerin De Kroonpretendenten ging spelen, dat er een Duitse vertaling van 

18 Friese 1976, pvn. Friese (ibidem, pvn) houdt het er verder op dat de Hettog door Bjornson, 

wiens Tussen de veldslagen (Mellem Slagenc) al in 1867 in Meiningen werd opgevoerd, op 

Ibsen gewezen was. DeHart (DcHart 1581, P38) meent te weten de Hertog op zijn reis door 

Scandinavië, in 1875, een voorstelling van het stuk bijwoonde en bij die gelegenheid her

nieuwde belangstelling voor het drama uit het noorden opvatte. Die leis naar Scandinavië 

heeft Hertog Georg in ieder geval gemaakt (zie hiervoor ook Koller 1984, pify), maar het 

lijkt niet erg waarschijnlijk dat hij bij die gelegenheid een voorstelling van De kroonpreten

denten bij heeft kunnen wonen. Halvotsen (Halvorsen 1901, pi8) geeft na de voorstelling in 

Kopenhagen van 1871 geen verdere Scandinavische producties meet. 

19 Zie voor dit alles Meyer 1967-1971, dl.II, p2i6. 

20 Anderen zijn sceptischer. Zo meent Stein (Stein 1903, pj) dat het enthousiasme in Berlijn -

als er van enthousiasme al sprake was geweesr - voornamelijk te danken was aan de tegie, 

de aankleding en de prestaties van de acteuts. 
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Vrouwe Inger van ©strdt (Frau Inger auf ©strdt) klaar lag en dat dit stuk, om te be
ginnen, in Meiningen en München gebracht zou gaan worden. Duitsland is daar
mee het enige niet-Scandinavische land waar Ibsens vroege werk op deze schaal 
de aandacht van theatermakers heeft weten te trekken. 

Die belangstelling voor Ibsens vroege 'romantisch-nationalistische' werk 
stierfechter een vroege dood. Het succes dat Ibsen in heel Scandinavië boekte met 
Pijlers van de samenleving (oktober 1877) bleef, als gezegd, in Duitsland niet onop
gemerkt. Naast een door Ibsen geautoriseerde vertaling van de hand van Emma 
Klingenfeld die eind november uitkwam, verschenen er nog twee illegale edities. 
En te beginnen met het Belle Alliance Theater, op 25 januari 1878, was het stuk 
binnen veertien dagen op ten minste drie Berlijnse podia te zien.21 Wat het ver
volg betreft: al voor het eind van 1878 zou het stuk in zevenentwintig Duitse en 
Oostenrijkse theaters te zien zijn geweest. Een voor die tijd opmerkelijk record. 
Cijfers die voor de volgende tien jaar genoemd worden zijn ongeveer twaalfhon
derd voorstellingen in circa vijftig theaters. 

Interessant zijn de pogingen om het succes van juist dit stuk te verklaren, 
ook omdat zal blijken dat Ibsens volgende stukken in Duitsland weer lang op dat 
succes hebben moeten wachten. Friese is het meest uitgesproken. De populariteit 
van het stuk hangt volgens hem samen met de optimistische toon, de gelukkige 
afloop, maar vooral ook met het feit 'dass der Zuschauer - und hier ist die Tradi-
tion des Sctibeschen Gesellschaftsstückes zu bemerken - sein eigenes Milieu in 
der Handlung und im Dialog wiederfinden kann'.23 Warm gelopen door het grote 
succes van Pijlers van de samenleving waren Duitse theaters maar al te graag bereid 

21 Vergelijk Giesing 1984, P4041171. Zij heeft het over een voorstelling waarvan het succes in 

de loop der jaren legendarische vormen heeft aangenomen. Theaterjaarboeken over de 

jaren 1877-79 noemen drie ensceneringen; vroege chroniquers vier, latere studies maken 

melding van vijf (Eller 1918) of zelfs zes (Dzulko). 

22 Meyer 1985, P32; Friese 197Ä, pxni. 

23 Friese 1976, pxm; vergelijk in verband met die gelukkige afloop ook nog de volgende pas

sage: 'Kritische Akzente weiden ohne weitetes hingenommen; Kritik wird sogar begrüsst, 

solange sie aphoristisch bleibt und nicht zum Urteil wird. Den vom Dichter beschwore

nen Glauben an die ethisch-moralischen Besserungsmöglichkeiten des Menschen goutie-

ten die Theaterbesucher der siebziger und achtziget Jahre [...]' (Friese 197«, pxm). Dat wat 

Friese zegr over het eigen milieu en de eigen taal waatmee de toeschouwers geconfron

teerd worden, gold ook al voor Verbond der jongeren. Het feit dat et, ook nâ het succes van 

Pijlers vim de samenleving, pas in 1889 setieuze plannen werden gemaakt om Verbond der jon-
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om Ibsens volgende stuk Een poppenhuis (Et Dukkehjem, 1879; Ein Puppenheim) op 
het repeitoire te nemen. Het stuk werd onmiddellijk vertaald en was, ondanks (of 
dankzij?) het vele stof dat het deed opwaaien, onder de titel Nora binnen één jaar 
al in vijf Duitse steden te zien. Dat rumoer was vooral te danken aan het slot dat 
Ibsen zijn stuk gegeven had: teleurgesteld in haar man en het huwelijk besluit 
het hoofdpersonage, Nora, haar man en (vooral dat!) haar kinderen te verlaten. 

Een poppenhuis was geen succes, ook niet met de door Ibsen herziene slot
scène, waarin Nora op de valreep zo wordt aangegrepen door de aanblik van haar 
slapende kinderen dat ze alsnog besluit te blijven.24 Het stuk speelde dan wel in 
een voor het publiek herkenbaar milieu, maar anders dan bij Pijlers van de samenle
ving was hier geen sprake van een goede afloop en zeker niet van een optimistische 
stemming. Daar komt dan nog de vorm bij. Ibsen brak met dit stuk voor het eerst 
radicaal met de negentiende-eeuwse dramaturgie. Voor de negentiende-eeuwse 
schouwburgbezoeker was die breuk mogelijk te rigoureus. In Pijlers van de samen
leving, dat op zich al zo'n vooruitgang was, zaten, op de keper beschouwd, toch nog 
allerlei negenriende-eeuwse rrucjes: onverwachte wendingen, de opkomst van het 
langverloren familielid, de op het nippertje toch nog gelukkige afloop. Her enige 
element in Een poppenhuis dat nog uit deze koker afkomstig was, was de brief die 
mevrouw Linde in de bus gooit en die Heimer niet te lezen mag krijgen. 

Het volgende stuk dat Ibsen schreef was Spoken (1881) en daarmee werd 
het er allemaal niet beter op. Weer die strenge vorm, weer die pessimistische toon 
en een, in dit geval, uitzichtloos einde; daar bovenop overtrof het schandaal dat 
Ibsen met dit stuk veroorzaakte de ophef rond Een poppenhuis vele, vele malen. De 
meest in het oog springende punten waren het hypocriete gedrag van een geeste
lijke en de syfilis waar één van de personages aan leed. Het zou sowieso al driejaar 
duren voordat het stuk in Duitsland in vertaling verkrijgbaar was.26 Daarmee 
leek Ibsen voor het toneel besmet te zijn. Er verschenen wel vertalingen en een 
aantal literaroren nam het, in een toenemend aantal publicaties, voor hem op, 
maar gespeeld werd hij voorlopig niet meer. 

geren in het Duits op te voeten, doet vetmoeden dat de verwijzingen naat een specifiek 
Noorse actualiteit en de 'topical teferences' waar Meyet het ovet heeft (Meya 1985, p28) het 
stuk voor Duitse theateis mindet aantrekkelijk hebben gemaakt. Ook Ibsens vetder verbe-
tetde techniek kan bij het succes van Pijlers van ie samenleving de doorslag hebben gegeven. 

24 Halvorsen 1901, p67 
25 Stein (Stein 1901, pS) citeert in dit verband de criticus Spielhagen die Een poppenhuis geen 
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kunstwerk vond maar een gedialogiseerd hoofdsruk van een roman. Het begin lag im
mers ver voor het opgaan van het doek, het eind ver na het vallen. Ook had hij moeite met 
de geleidelijke manier van karaktetisering. De ware aard van de personages werd pas 
gaandeweg duidelijk. 

26 Ter vergelijking: Ecu vijand van het volk, dat in 1882 verscheen, was wel snel in vertaling 
verkrijgbaar. Hetzelfde gold voot Rosmcrsholm. Op De wilde eend (1884) moesten de Duit
sers weer vrij lang wachten (tot 1887). 

27 Zie de vorige noot voor de Duitse vertalingen die in deze jaren verschenen. Wat de publi
caties over Ibsen betreft: in 1881 vetscheen er van de hand van Eugen Zabel een literair 
portret; Ludwig Passarge publiceerde in 1883 een Ibsen-biografie; in 1883 verscheen ook 
een opstel ovet Ibsen van de hand van Brandes (die russen 1877 en 1883 in Berlijn woonde 
en daar voordrachten over onder meer Ibsen hield); en in 1S86 (of 1887?; zie respectievelijk 
Friese 1976, pxiv en George 1968, P37) drukte de Deutsche Rundschau een essay van Otto 
Btahm af. Verder mag hier de naam van de Deen Julius Hoffory niet ontbreken, die vanaf 
1S84 aan de Berlijnse Universiteit 'Nordische Philologie' doceerde. Vooral de bijdragen van 
Brandes en die van Btahm zijn zeet invloedrijk geweest (George 1968, P29, P34). 

George plaatst de toenemende belangstelling voor Ibsen in een wat bieder perspectief. De 
petiode 1870-1890 was voot Duitsland een overgangsperiode die op allerlei gebied radicale 
hervormingen te zien gaf. Na de overwinning in de Frans-Duitse ootlog was Duitsland in 
1871 van een gtoot aantal vorsrendommetjes één rijk geworden waar ook plaats was inge-
ruimd voor een parlement. Met het militaire en politieke succes begon et een petiode van 
economische groei en bloei. Waar het uiteindelijk op neer kwam was dat de boutgeoisie, 
voorheen de vertegenwoordigers van progressieve ideeën, veel van hun ideeën verwezen
lijkt zagen en als ptogtessieve factor dus aan aanzien inboetten. Stetker: ze gingen een 
nieuwe, conservatieve heersende klasse vormen. Hun kunstopvarting weid et daaimee 
een van 'genot, stetiliteit en fotmalisme'. Of ze bezochten, om onderhouden en veimaakt 
te worden, operettes, kluchten of blijspelen naat Frans voorbeeld: het pièce a thèse waar 
dan niet het maatschappelijke engagement, maar uitsluitend de erorische pikantetieën en 
de technische effecten van werden overgenomen; óf men bezocht stukken die door George 
als geformaliseerd classicisme worden benoemd. De jeugd, die bij al het militaire, politieke 
en economische succes ook op een nieuwe kunst had gehoopt, zette zich daai tegen af. 
Vanaf 1882 vetschenen de eetste natuialistische geschriften, zonder dat overigens duide
lijk was wat die nieuwe stroming nu piecies behelsde. George noemt drie trefwoorden: 
nationalisme, modernireir en realisme. Wat dat nationalisme betrof: het mocht wel uit 
het buitenland komen maar her moest bij de Duitse aard en de Duitse problemen aanslui
ten. Die moderniteit betekende dat het mateiiaal uit het eigentijdse leven moest betreffen 
waarbij vooral her einde van de burgerlijke maarschappij en de rol van het proletariaat de 
belangstelling had. Realisme impliceetde niet alleen foimele veiandeiingen (de techniek 
van het toneelschiijven) maar ook een opwaardering voor de psychologische en morele di
mensie: 'Wahrhaftigkeit wat nach dem natuialistische piogtamm nicht nut ein Massstab 
für die Form, sondern auch für die Themen, die für die Wahrheit und gegen die Heuchelei 
und Konventionalismus aufrufen sollten.' De stukken van Ibsen, van Pijlers van de samen
leving tot en met De wilde eend pasten heel goed binnen dat paradigma. Ze speelden in her 
heden, waren psychologisch in hun motivarie en lieren een mengeling van 'Tendenz und 
Realismus', van 'Typischem und Individuellem' zien, zoals de theorie van deze 'Jüngst
deutschen' dat voorschreef. Ibsen kon zo uitgroeien tot de Shakespeare van het naturalisme 
in Duitsland. Zie voor dit alles George 1968, P20-23. 
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Daar kwam pas verandering in roen Spoken (Gespenster) op 14 april 1886, op aan
drang van een aantal Münchener schrijvers, in Augsburg werd opgevoerd. Omdat 
de censor een openbare voorstelling van het stuk verboden had, werd het noodge
dwongen een besloten generale in kostuums. Nog voor het eind van het jaar werd 
het stuk ook voor een tweede keer geënsceneerd. Omdat een tournee naar Amerika 
op het laatste moment niet doorging, organiseerde de Hertog van Meiningen in 
zijn eigen Hoftheater een bescheiden festival waarvoor hij ook Spoken program
meerde. Op 21 december was een groot aantal Berlijnse critici (en Ibsen zelf) ge
tuige van de eerste voorstelling.28 Kort daarop was Spoken ook in Berlijn te zien. 
Op 9 januari speelden Berlijnse acteurs het stuk in het Residenz-theater. Omdat 
de censor weer bezwaar maakte, kon er van een gewone voorstelling ook nu geen 
sprake zijn. Uiteindelijk werd toestemming gegeven voor één enkele besloten 
matinee op de zondagmiddag, onder voorwaarde dat de recette aan een goed doel 
zou worden afgedragen. 

Alhoewel Spoken hier en daar problemen bleef opleveren, leek de ban vanaf 
dat moment toch gebroken.29 Ibsens werk werd in de twee jaar die toen volgden 
met steeds grotere regelmaat gespeeld. Op 5 maart r887 was Een vijand van het volk 
(En/olke/iende, r882; Ein Volksfeind) in het Ostende-Theater in Berlijn te zien; op 
5 mei beleefde Rosmersholm (1886) - toen pas een halfjaar oud - zijn Duitse pre
mière.30 Een poppenhuis werd opnieuw op het repertoire genomen en door de vrou
wenbeweging ingelijfd; op 4 maart 1888 was De wilde eend (Vildanden, 1884; Die 
Wildente) voor het eerst te zien en op 12 februari 18851 De vrouw van de zee (Fruen/ra 
havet, 1888; Die Frau vom Meer), nog geen twee maanden na publicatie. Het nieuwe 
werk (Rosmersholm; De vrouw van de zee) wordt dus onmiddellijk op het repertoire 
genomen, wat het oudere werk betreft kan men van een inhaalmanoeuvre spreken. 

Hoezeer de positie van Ibsen binnen de Duitse theaters in die twee jaar 
veranderde, bleek op 29 september 1889, de dag dat de Freie Bühne zijn eerste 

28 Op 28 december volgde de tweede (Koller 1984, pi77). 

29 Zo verhinderde de censor ook een voorstelling door de Meiningers, die Berlijn in februari-
maart met een bezoek vereerden (Koller L984, P192). Op 17 december 1887 zouden de Mei
ningers het stuk in Dresden spelen. Toen de tweede voorstelling onder druk van bovenaf 
moest worden geannuleerd, en ook de pogingen om het sruk in Breslau te spelen op niets 
uitliepen, zag de Hertog verder van Spoken af (zie hiervoor Koller 1984, P177-78). De Mei
ningers speelden Spoken daarna nog slechts één keer: in Kopenhagen, in 1889. Dzulko 
(Dzulko t952, p2o) noemt overigens alleen de voorstellingen in Breslau en Kopenhagen. 

30 Friese geeft 6 april, Stadttheater Augsburg. 
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voorstelling gaf. Om in ieder geval van een succesvolle openingsavond verzekerd 

te zijn, koos dit gezelschap, dat in de voetsporen van Antoines Théâtre Libre 

hoopte te treden, voor Spoken. Horst Claus formuleerde het in zijn studie over 

Freie Bühne-directeur Otto Brahm als volgt: 

'Critics and audiences were well acquainted with Ghosts, and thus the play's per

formance had involved no risks. On the contrary, the selection of Ghosts apparent

ly had been prompted by the desire to give the society a safe start. Ghosts had been 

presented frequently enough to calm down the initial outrage against the play; at 

the same time it was still tevolutionary enough to interest the literary avant-garde 

in the Freie Bühne's endeavors.' 

Ibsen en Spoken stonden op dat moment blijkbaar garant voor succes. Hierbij moet 

overigens wel aangetekend wotden dat het slechts een eenmalige voorstelling betrof. 

Voor de jaren die daarop volgden is het beeld - zoals dat zich uit de secundaire 

literatuur laat destilleren - uiterst onvolledig. 'Langsam flauen die Theater

schlachten um Ibsen ab,' schrijft Friese over de eerste helft van de jäten negentig. 

'Gevochten' werd er alleen nog maar om de premières van zijn stukken. De schetpe 

kantjes waten et, met andere woorden, af en Ibsens berekenis en populariteit ge

dijde daar wel bij.32 Otto Brahm, die in 1894 de Freie Bühne verliet om directeur te 

worden van het Deutsches Theater, programmeerde tussen 18514 e n l901 ieder sei

zoen minsrens één van de stukken van Ibsen vanaf Pijlers van de samenleving.33 

31 Claus 1981, P35; zie hier ook Schley z.j. P38. Schley geeft overigens nog rwee andere redenen 

voor deze keuze: mer Spoken wilde men tegelijkerrijd ook laren zien war her soorr roneel 

was dar men voorstond en proresreren regen de acrivireiren van de censor, die een open

bare voorstelling van Spoken nog sreeds verhinderde. 

32 Friese 1976, pxvill. Vergelijk hier ook Eller (Eller 1918, P129): De stukken na Hcdda Gabler 

riepen nier langer controverse en enthousiasme op, zoals de eetdete stukken gedaan had

den. Ibsens betekenis groeide echter. 

33 Alleen De vrouw van de zee en Bouwmeester Solness ontbraken (Claus 1981. P75). Ook als ditec-

teur van het Lessingtheater, na het Deutsches Theater zijn volgende (en laatste) stand

plaats, bleef Brahm tussen 1904 en 1912 Ibsen programmeren. Eller (Eller t9t8, pu9) 

noemr dit het moment van Ibsens 'actual triomph in Germany.' In die achr jaar dat Brahm 

de scepter zwaaide over het Lessiiigtheater stond Rosntersholm achr keer op het reperroire; 

Hedda Gabler en Pijlers van de samenleving zeven keer, Wanneer wij doden ontwaken, Kleine 

Eyolf, Spoken en Nora vijf keer. In 1909 presenreerde Brahm een Ibsen-cyclus waarin binnen 

vijf weken dertien stukken de tevue passeerden. 
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In 1898 richt Carl Heine, ter gelegenheid van Ibsens zeventigste verjaardag, zijn 
'reizend Ibsen-theater' op dat in de driejaar van zijn bestaan goed was voor negen 
producties die in 101 steden, ook buiten Duitsland, weer goed waren voor 551 
voorstellingen.34 Alhoewel die cijfers alleen in vergelijking met andere toneel
auteurs iets zeggen, is het natuurlijk veelzeggend dat een exclusief Ibsen-theater 
bestaansrecht had. 

En er waren meer van dit soort initiatieven. Door Carl Heine op een idee 
gebracht stattte ook Gustav Lindemann in 15101 een eigen Ibsen-theater waarmee 
hij vanaf 15103, samen met Louise Dumont, de Europese theaters langs trok. 
Gespeeld werden Spoken, Kleine Eyolf (Lille E ôlf, 185-4; Klein E ôlfl Hedda Gabler 
(1890), Rosmershotm, Een poppenhuis en Wanneer wij doden ontwaken (Nar vi disde vâg-
ner, 185)51; Wenn wir Toten erwachen). In 15105 vestigden Lindemann en Dumont zich 
in Düsseldorf waar zij in het Düsseldorfer Schauspielhaus tussen 1905 en 1932 een 
hele eigen Ibsen-traditie opbouwden.33 

In de manier waarop Ibsen gespeeld werd, was er intussen overigens wel 
het een en ander veranderd. Brahm zou tot aan zijn dood (in 1912) vasthouden 
aan de naturalistische principes die hij voor het eerst in de Freie Bühne in prak-
rijk had kunnen brengen. Al in de jaren negentig waaide echter het Franse sym
bolisme over naar Duitsland, waar het ondermeer zijn sporen naliet in de Ibsen-
ptoducties van Heine en Lindemann/Dumont maat ook in de beroemd geworden 
enscenering van Spoken waarmee Reinhardt in 1906 de Kammerspiele opende.36 

In het geval van Brahm en het naturalisme waarmee zijn ensceneringen 
synoniem heten te zijn, zijn enige kanttekeningen op hun plaats. In het decor 
van zijn Spoken-enscenering van 1889 bijvoorbeeld was afgezien van alles wat bij
zaak was. Geen decor dat de omgeving waarin de personages leefden tot in de 

34 Rosmersholm, Spoken, De vrouw van de zee en, verrassend genoeg, Wcmneer wij doden ontwaken 

haalden elk zo rond de 100 voorsrellingen; Voor Nora, Een vijand van het volk, De wilde eend, 

Hedda Gabler en John Gabriel Borkmann samen bleven er zo'n 100 over (zie voor deze cijfers 

Kindermann 1957-1974, dl.IX, P526-527). Het gezelschap deed overigens ook Nederland 

meerdere malen aan. Dzulko (1952, P223-4) laar zien dar Ibsen in deze jaren ook door de re

guliere Duirse gezelschappen veel gespeeld werd: in seizoen 1899/1900 speelden zij vijftien 

producties (402 voorsrellingen) en in seizoen 1900/1901 353 voorstellingen. 

35 Kindermann 1957-1974, dl.VIII, P745 e.V.; in rotaal ging het om zevenden producties die 

goed waren voor 601 voorstellingen (George 196S, pji). Dzulko (1952, P253) geeft als meest-

gespeelde sruk Peer Gvnr (124 voorstellingen). Dan volgen Een poppenhuis (81), Spoken (70). 

Pijlers van de samenleving (Si) en Hedda Gabler (45). 
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kleinste details liet zien - zoals dat een natutalistisch decor betaamt - maar een 

decor dat slechts gebruikt werd om 'de grondstemming van het stuk te onder

strepen'. Ook de acteerstijl die Brahm zijn acteurs oplegde, week af van wat men 

gewoonlijk ondet 'naturalistisch' verstaat. Hij mocht dan wel een 'Naturlich-

keitsstil' nastreven, waarbij overdrijving, poses, pathos en brede gebaren uit den 

boze waten, opvallend waren toch de door hem geïntroduceerde 'Kunstpausen': 

momenten van 'stummes Mienenspiel' die de acteur gelegenheid moeten geven 

om 'die psychologische Witkung von Wott und Handlung deutlicher hervortre

ten zu lassen'.37 

Anders dan Brahm beschouwde Carl Heine Ibsen niet als een naturalist, 

die de toeschouweis fragmenren uit het dagelijkse leven voorschotelde, maar als 

een romanticus, een schrijver die het beeld van een nieuwe wereld in zich droeg. 

De dialoog van Ibsen bewoog zich, volgens Heine, tussen de salontoon en hogere 

regionen heen en weer. In het spel moesten mimiek en gebaren de dialoog onder-

36 Friese behandelt zowel Reinhardt als Lindemann/Dumont als regisseurs die Ibsen gepoë-

riseerd hebben. Hij maakt daar verder geen onderscheid in. De voorstellingen van Linde-

mann/Dumonr zouden zich gekenmerkt hebben door een het symbolische en lyrische be

nadrukkende stijl (Friese 1976, pxix). 

Geotge (George 1968, P50) schaart de Ibsen-ensceneringen van Heine en Reinhardr onder 

her kopje 'Neuromantik'. Die nieuwromanrische mode zou een verhevigde belangstelling 

voor de lâte Ibsen-stukken met zich mee hebben gebracht. Voor het seizoen 1904/05 geeft 

hij als meest gespeelde Ibsen-stuk De vrouw van de zee. Dzulko signaleerr een verschuiving 

naar de late stukken die al tegen 1900 inzet (cijfers laren overigens zien dar de maatschappij-

krirische srukken wel degelijk ook gespeeld bleven). De srrijd om Ibsen was toen al gestre

den: dichterlijk betekenisvol maar niet meer van deze rijd, lijkt de impliciete veronder

stelling (Dzulko 1952, P302-304). 

De voorstellingen die Lindemann en Dumont vanaf 1905 in Düsseldorf verzorgden, noemt 

George (P84) 'expressionisrisch'. Met name hun Peer Gvnt (1915) zou in dit verband vermel

ding verdienen. Dar sruk was in de periode 1914-1918 verreweg her meest gespeelde Ibsen-

stuk. In de bewerking van Eckhardr, uit 1912. zouden de latent exptessionistische trekjes 

van her dramatisch gedicht versterkt zijn: Peer Gvnt als 'Stationendtama' met een hoofd

personage dat op zoek is naar zijn eigen identiteit, wiens gemoedstoestand in een aantal 

symbolische ontmoetingen weerspiegeld wordr. Vergelijk hier overigens Friese (Friese 

1976, pxix) die meldr dar Peer Gynt in 1922 het meest gespeelde (Ibsen-?)stuk in Duitsland 

was. 

37 Zie Schley z.j., P40, P44, pijl; Claus 1981, P124-25; Dzulko (1952, pi8o-i8i) merkt dan ook op 

over Brahm dat het hem niet om slaafse kopieën uit de dagelijksheid ging, dus om een 

veelheid aan uiterlijkheden die een gebrek aan innerlijkheid verhulden, maar om 'seelen-

hafte Fülle' en om bezielde natuur. 
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steunen en verklaren, maar slechts als een hulpmiddel en (dus) sporadisch ge
bruikt.38 

Ook Lindemann en Louise Dumont gingen er vanuit dat Ibsen niet realis
tisch gespeeld mocht worden. Zoals Dumont het formuleerde: 'Er verlangt einen 
höheren Stil mit vollendetet Natürlichkeit, man muss immer die Perspektive se
hen, die er mit seinen Chatakteren auftun will.' In zijn stukken volgde Ibsen niet 
alleen de wetten van het leven, maar ook de wetten van de kunst. 

In concreto vertaalde dit zich in de voorstelling in een 'Herausarbeitung 
der dichterischen Stimmung'. Aandacht voor klank en ritme, een bijzonder zorg
vuldige omgang met het woord ('bezieling') en het streven naar verinnerlijking 
van het spel in mimiek, gebaar en beweging, waarbij al het niet-noodzakelijke 
werd weggelaten, moest leiden tot een een hoge, voorname toneelspeelkunst.39 

Reinhardts enscenering van Spoken staat in de twintigste-eeuwse theater-
geschiedschrijving geboekstaafd als één van de belangrijke niet-realistische c.q. 
niet-naturalistische ensceneringen.40 Ook hier is een kanttekening op zijn plaats. 
De gangbate reconstructie van die enscenering is gebaseerd op drie bronnen: de 
(veel gereproduceerde) schilderijen die de door Reinhardt als decorontwerper aan
getrokken Noorse schilder Edvard Munch in de voorbereidingsfase maakte, Rein
hardts autobiogtafische notities en de memoires van Ernst Stern, één van Rein
hardts vaste decor-ontwerpers. Een artikel van Hans Midböe laat echter zien dat 
de breuk met de naturalistische traditie in deze voorstelling mindet scherp moet 
zijn geweest dan men aanneemt.41 Midböe maakte bij zijn 'reconstructie' gebruik 
van een aantal, in het archief van het Munch-museum te Oslo bewaarde brieven 
van en aan Munch. Die brieven leiden tot de conclusie dat Reinhardts Spoken zich 

38 Heine werkte wel veel met de mise-en-scène. De plaats van een personage, dichtbij de 
gtoep, daatvan verwijderd of uitgesloten, kon in zijn ogen veel duidelijk maken over de 
innerlijke bettekkingen. 

39 Zie voor dit alles Dzulko 1952, P246, P255, P259 en P243. Vergelijk ook: 'Es gilt, hier zu 

einem allgemein gültigen Stil der Ibsen-Datstellung zu gelangen. Die ganz widetnatüra-

listisch absichtsvolle Verdichtung seiner Sprache, der straffe Bau seiner Szenen, die sym

bolische bedeutsamkeit alles Geschehens, die tiefe lyrische Unterton seinet Dichtungen 

sollen in etscheinung treten.' (Dzulko 15)52, p2fii) 

40 Zie bijv. Styan 15)82, pi? (niet-iealistisch) of- iets nauwkeuriger al - Patterson 15)81, P34 (ge

stileerd tealisme c.q. impressionisme). 

41 Midböe 15)78. Midboé' trekt die conclusie overigens zelf niet. Ernst Stern publiceetde zijn 
memoires in 1955 onder de titel Bühnenbildner bei Max Reinhardt. 
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in een gewone, authentiek ingerichte Noorse kamer moet hebben afgespeeld.42 

Dat de voorstelling toch als 'iets nieuws' werd ervaren - zonder dat de term 'ex

pressionistisch' werd gebezigd - moet voornamelijk het gevolg zijn geweest van 

de manier waarop de voorstelling was belicht (er werd onder meer gebruik ge

maakt van zware schaduwen) en door de uiterst subtiele, genuanceerde acteerstijl 

die Reinhardt zijn acteurs, in die kleine zaal, op kon leggen. 

Bij alle verschillende opvattingen die er over zijn werk bestonden, lijkt het erop 

dat de periode 1894-1910, waar het om Ibsen in Duitsland gaat, een periode van 

'hoogconjunctuur' geweest is. De inspanningen die Brahm, Heine en Lindemann 

en Dumont zich getroost hebben om het Duitse publiek voor zijn werk te win

nen, lijken maar nauwelijks overtroffen te kunnen worden. 

Vanaf 1910 is het beeld uiterst schimmig. Het is onduidelijk wat er verder 

in de Duitse theaters met de Ibsen-stukken gebeurde. Dzulko signaleert dat men 

zich tijdens de Eerste Wereldoorlog ging afvragen of Ibsen wellicht vetouderd 

was; volgens George was Ibsen beginjaren dertig 'klassiek' geworden, zonder dat 

duidelijk wordt wat dat betekende voor bijvoorbeeld de frequenrie waarmee hij 

werd opgevoerd.43 

Friese loopt, met zevenmijlslaarzen, nog wat verder door. Onder het na

zistisch bewind zou vooral de jonge Ibsen bewonderd zijn. Uit Ibsens historische 

(nationalistisch-romantische) stukken zou blijken dat hij de 'Nordische Renais

sance' al voorvoeld had. De 'Rijksdramaturg' Dr. Rainer Schlösser liet de Münch

ner Kammerspiele in deze jaren weten dat stukken als Spoken en Een poppenhuis 

niet langer overtuigend ('durchschlagskräftig') waren. Ook hij beval de vroegere 

werken aan. 

42 Munch riep vanuit Berlijn de hulp van vrienden in Noorwegen in die hem, begin septem

ber, illusttaties en foto's toestuurden van kamers die in een echte, Nootse stijl waten in

gelicht en van meubels (zie hiervoor Midbóe 1978, P42). Hoeveel belang er gehecht werd 

aan de details van de inlichting maakt het volgende citaat duidelijk uit een btief van één 

van Reinhatdts medewetkets aan Munch: 'fetner mochten wit noch etwas datübet höten, 

wie Sie sich die Beschaffenheit der Venstetvothänge und die Ait, sie zu hangen, gedacht 

haben, ob es Peluche sein soll im Ton det Möbel-Uebetzüge odet anders' (ibidem, P39). Ik 

vond bij Midböe overigens slechrs één recensie teiug waaiin het Nootse karakrer van de 

kamer werd genoemd: 'Man sah ein nordisches Gutszimmet wie andete meht' (ibidem, 

p«5). 

43 Dzulko 1952, P304; George 1968, P94. 
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In de jaren vijftig en zestig zouden met name Een poppenhuis, Spoken en Hedda 
Gabler zijn opgevoerd, waarbij volledig voorbij werd gegaan aan de maatschappij
kritische kant van deze stukken. Het waren 'grote stukken' geworden, met 'grote 
rollen' voor 'grote' actrices. In de jaren zeventig was er in Duitsland sprake van 
een Ibsen-renaissance. In hoeverre het hier daadwerkelijk om Ibsen ging, was wat 
Friese betreft nog maar de vraag. Het zou ook het logische gevolg kunnen zijn 
van het feit dat in deze jaren het repertoire van de negentiende eeuw werd heron-
dekt. Friese sprak tenslotte de verwachting uit dat Ibsen ook in de jaren tachtig 
en negentig opgevoerd zou blijven worden.44 

3.4 Engeland 
Het beeld voor Engeland wijkt in een aantal opzichten sterk af van het beeld zoals 
dat hierboven voor Duitsland werd geschetst. Het eerste wat opvalt in vergelij
king met Duitsland, is dat de introductie van Ibsen in Engeland aanzienlijk min
der voorspoedig verliep. In Duitsland verschenen de eerste vertalingen in 1872 en 
was werk van Ibsen in 187er voor het eerst in de theaters te zien. In Engeland be
gon Ibsens geschiedenis met een lange periode waarin (bijna) uitsluitend over 
zijn werk gepubliceerd werd. Voor de meeste van die publicaties tekenen twee lite
ratoren: Edmund Gosse en William Archer. 

De dichter en literair criticus Gosse was degene die het voortouw nam. 
Toen hij in 1871, 22 jaar oud, als correspondent van twee Engelse tijdschriften in 
Noorwegen arriveerde, werd hij daar geconfronteerd met het spraakmakende 
werk van Ibsen.45 Het meeste wat er in Engeland tussen 1872 en 1879 over Ibsen 
verscheen, was van de hand van Gosse.46 Verder maakte Gosse zich ook verdien
stelijk als vertaler van fragmenten uit onder meer Brand, Peer Gynt en Komedie der 
liefde (Love's Corned».47 Met het verschijnen van Studies in the Literature o/Northern 

44 Zie voor dir alles Friese 1976, pxxn-xxm. 

45 Gosse was corresponde« voor Specraror en voor Fraser's Magazine. Meyer (Meyer 1967-
1971, dl.II, P159) die zich baseerr op een autobiografische schets van Gosse, geeft een iets 
andere lezing: Gosse zou juist naar Scandinavie vertrokken zijn omdat zijn arrikelen -
over 'gewone klassiekers' - niet geplaatst werden. Hij zochr een ongewoon onderwerp: 
Scandinavische literaruur. 

46 De aantallen die door de verschillende studies gegeven worden, variëren van vijf (Franc 
1919, P23; ïgan 1972, p4tó) rot meer dan twintig (Meyer 1^7-1571, dI.II, P249). 

47 In 187« verscheen een eersre (integrale) vertaling van een stuk van Ibsen: Keizer en Galileeër 
(Emperor ond Galilean), verraald door Carherine Ray. 
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Europe (18751), waarin Gosse ook al zijn Ibsen-studies onderbracht, werd deze eer

ste periode 'Ibsen in Engeland' afgesloten. Gosse zou pas later weer als vertaler 

ten tonele verschijnen. 

Naar aanleiding van het grote succes dat Pijlers van de samenleving begin 1878 in 

Berlijn had, verscheen er op 23 maart van dat jaar in de Academy een bericht waar

in onder meer het volgende te lezen stond: 'If English managers had any real en

terprise they would secure a version of such a piece as this for the London stage.'48 

Deze oproep bleef niet helemaal zonder gevolgen. Nog datzelfde jaar werd een 

vertaling van het stuk - in verkorte en bewerkte vorm - bij de Londense theater

directeur Vernon aangeboden. Deze Vernon zag er wel wat in. Hij beloofde de ver

taler/bewerker dat het stuk opgevoerd zou worden zo gauw hij een theater tot 

zijn beschikking had. Dat had blijkbaar enige voeten in de aarde, want pas op 15 

december 1880 werd in het Londense Gaiety Theatte de ingekorte en bewerkte 

versie van Pijlers van de samenleving ten beste gegeven. Het stuk heette nu Quick

sands; or, The Pillars o/Society en was vertaald en bewerkt door William Archer. Het 

stuk oogstte niet veel succes en bracht het niet verder dan een enkele matinee, 

maar de eerste Engelse Ibsen-voorstelling was een feit. De tweetalig (Engels/Noors) 

opgevoede William Archer werd in Engeland Ibsens nieuwe vaandeldrager.49 

Tussen 1880 en 1920 ging er bijna geen jaar voorbij waarin Archer niet 

over Ibsen publiceerde.50 Toch zou het nog tot 1889 duren voordat Ibsen in het 

Engelse theater een factor van belang werd. Vertalingen van Een poppenhuis (A 

Doll's House) - een hele slechte in 1880 en een wat degelijkere in 1882 - konden de 

belangsrelling van het gtote publiek niet op wekken. Hetzelfde gold voor een 

voorstelling van het stuk in 1884, onder de titel Breaking a Butterfly- Die titel doet 

al vermoeden dat het met Ibsen allemaal niet zo heel veel meer re maken had, en 

zo was het ook. De als zeer aansrootgevend ervaren rol van Dokter Rank was eruit 

48 Geciteerd naar Franc 1919, p22. 

49 Zie voor dit alles Meyer ^67-1971. dl.II, pzSo, P249. Een vaandeldrager had Ibsen voorlopig 

nog wel nodig. William Archer zou later over deze periode opmerken: 'At that time, how

ever, there were probably not more than half-a-dozen people in England to whom the name 

of Henrik Ibsen conveyed any meaning. Indeed, I know of only one - Mr. Edmund Gosse. 

"Henry Gibson", said an editor to whom 1 had proposed an article on the Norwegian dra

matist, "who in the world is he?" '. (gecireerd naar Franc t9r9, P25). 

50 Posrlewait ^84, P5. 
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geschreven, Mevrouw Linde was vervangen door een boekhouder, Heimer droeg 
een andere naam - Goddard - en had er een moeder en een zusrer bijgekregen. 
Verder slaagden de bewerkers erin het wonder te bewerkstelligen waar de Nora 
van het origineel tevergeefs op gehoopt had: hun 'Heimer' nam alle schuld op 
zich en hun stuk eindigde dan ook met een verzoening tussen Nora (Flora] en 
haar man. Ook een gerenommeerde cast, met onder anderen Beerbohm Tree, kon 
niet voorkomen dat de kritieken, zonder uitzondering, negatief waren en het pu
bliek wegbleef. Binnen een maand was het stuk van het repertoire verdwenen.51 

Dat gebrek aan belangstelling bleef ook de rest van de jaren rachtig 
duren.'2 Pas op 7 juni 18851 kwam daar een einde aan. Op die avond werd voor het 
eerst Een poppenhuis gespeeld, in een vertaling van William Archer en onder meer 
met Janet Achurch als Nora. Egan formuleerde de uitwerking die deze enscene
ring had als volgt: 'his [Ibsens] presumed commitment to womans rights and 
other revolutionary notions, and his rumoured sexual depravity, did more in a 
week to bring his name before the public than all Gosse's books and articles had 
done in nearly twenty years.' De acteurs ontvingen van alle kanten lof, maar het 
stuk van Ibsen werd het voorwerp van een heftige controverse. In eerste instantie 
richtte de kritiek zich met name tegen de beslissing van Nora om haar kinderen 
te verlaten, maar toen het vervolgens duidelijk werd dat Ibsen het instituut 
'huwelijk' onder vuur nam, werd hij pas werkelijk 'an apple of discord [thrown] 
among the critics'. Als criticus is men vanaf dan óf een 'Ibsenite' óf een 'anti-
Ibsenite'. De kampioen van de anti-Ibsenites was Clement Scott. Hij lanceerde 
zijn eerste aanval in The Theatre van 1 juli. 'Having flung upon the stage a con
gregation of men and women without one spark of nobility in their nature, men 

51 Franc 1915, P77-78. Het is onduidelijk hoe vaak het stuk gedurende die maand gespeeld 
kon worden. 

52 We noteren slechts een liefdadigheidsvoorstelling van Een poppenhuis ten behoeve van 'the 

Society for the Prevention of Cruelty to Children!' op 25 maart 1885 (Meyer 1967-1971, dl.III, 

P53) en het verschijnen van de Engelse verraling van Spoken nog in datzelfde jaar. Franc 

tekenr hierbij aan: 'strangely enough, Ghosts, everywhere provocative of the bitterest con

troversy, here made no sensation' (Franc p6i). In 1888 volgde de publicatie van een bundel 

met drie Ibsen-stukken: Pijlers van de samenleving, Spoken en Een vijand van het volk, verraald 

door de dochter van Karl Marx) (Franc 1919, P64; volgens Meyer (Meyer 1957-1971, dl.III. 

pi 12) bevatte de bundel Een poppenhuis i.p.v. Spoken). Volgens Franc werd er van deze bun

del aan beide zijden van de oceaan een redelijk aantal exemplaren verkocht (14.000), ge

noeg om - wat Franc betreft - van een eerste blijk van erkenning te spreken (Franc 1919, 

P64). 
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without conscience and women without affection, an unlovable, unlovely and 

detestable ctew.' '3 

De vootman van de 'Ibsenites' was William Atchet, terzijde gestaan door 

Atthur Bingham Walkley en George Bernard Shaw.54 Scott en Archer zouden 

elkaar de daarop volgende jaren blijven bestoken, ook toen de controverse al lang 

niet meer actueel was. Het publiek sttoomde intussen toe, mede als gevolg van al 

die commotie. De geplande zeven voorstellingen werden er vierentwintig. De 

reeks werd afgebroken op het moment dat Achurch voor een tournee naar 

Australië vertrok." Ibsen had zijn eerste triomf bij het Engelse publiek behaald. 

Er zouden er nog vier volgen. 

Voor het vervolg moeten we anderhalfjaar verder, naar het vroege voorjaar van 

1891 toen binnen twee maanden dtie Ibsen-stukken hun Engelse première beleef

den: op 23 februari Rosmersholm, op 13 maart Spoken (Ghosts) en op 20 aptil ook nog 

eens Hedda Gabkr.36 

Naar aanleiding van Rosmersholm laaide de controverse weer in volle he

vigheid op. Aan de acteurs lag het niet, hun prestaties werden unaniem als feno

menaal ervaren. Maar in de ogen van het metendeel van de critici kon het stuk 

geen genade vinden. Ongepast, absurd en een misselijk-makend portret van nym

phomanie luidden de kwalificaties.57 Er gingen geluiden op dat men dit niet on-

53 Zie voor dit alles achtereenvolgens Ecjan 1972, P5-6, Vranc 1919, P27; Egan 1972, p6-y, Yranc 

1919, p2Ó. 

54 Tranc 1919, P28. Archer deed meer voor Ibsen dan artikelen schrijven. Hij was in de jaren 

negentig actief betrokken bij een groot aantal belangrijke producties. Daarnaast vertaalde 

hij negentien van Ibsens stukken. Voot zijn tijdgenoten was hij, onomstteden. de 'leader 

of the Ibsen campaign in England' (Postlewait 1984, P3-5). Het aandeel van Shaw is volgens 

Egan zwaar overschat. The Quintessence of Ibsenism (1891) verscheen dan wel op het moment 

dat de strijd rond Ibsen z'n hoogtepunt beleefde, tussen r892 en 1894 zweeg Shaw. Z'n eei-

ste belangrijke ktitiek vetscheen pas in 1897 (zie hiervoor E^an 1972, p22). 

55 Mejier 1967-1971, dl.lll, pi 16; Franc 1919, p82. 

56 In die tussentijd was er alleen een enkele, weinig succesvolle vootstelling van Pijiers van de 

samenleving (The Pillars of Society) te zien geweest op 17 juli 1889. Dat de belangstelling voor 

het werk voor Ibsen groeiende was, blijkt uit het feit dat in de jaren 1890-1891 twee edities 

van zijn verzamelde (proza)drama's verschenen. Eén onder redactie van William Archer en 

één onder redactie van Edmund Gosse (Franc 1919, y6y66). 

57 Eßan 1972, pil ; Hoe vaak Rosmcrsliolm gespeeld wetd, is blijkbaar niet te achtethalen. 

Franc (Franc 1919, P170) maakt slechts melding van 'afternoon performances'. 
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gestraft kon laten passeren en dat Ibsen van het toneel verbannen moest worden. 
Dat werd er natuurlijk allemaal niet beter op toen drie weken later Spoken 

in première ging. Die première in Londen betekende niet alleen het hoogtepunt 
in de controverse rond het werk van Ibsen, maar was voor Engeland ook de aan
sluiting bij de ontwikkelingen op het Europese vasteland. Verantwoordelijk daar
voor was de 'enterprising Dutch journalist' J.T. Grein.58 Deze Grein, die ook in 
Nederland enige reputatie als toneelcriticus genoot, was in 1885 in Londen gearri
veerd en had zich, als criticus, onmiddellijk sterk gemaakt voor de hergeboorte 
van het Engelse drama.59 

De bemoeienissen van Grein resulteerden uiteindelijk in de stichting van 
The Independent Theatre. In de eerste plaats natuurlijk naar het voorbeeld van 
Antoine's Theatre Libre, maar intussen bestonden er ook al dergelijke podia in 
Duitsland (Freie Bühne), Denemarken en Nederland (De Tooneelvereeniging). 
Het verschijnsel 'onafhankelijk theater' hing in die jaren in de lucht.60 Dat 'onaf
hankelijk' of 'vrij' was een direct gevolg van de organisatiestructuur. Het ging 
hier steeds om verenigingen waarvan men lid kon worden. Eenmaal lid kon men 
zich vooraf, bij intekening, verzekeren van een abonnement voor een aantal voor
stellingen. Van het geld dat zo binnenkwam, werden de producties gefinancierd. 
Deze opzet als vereniging met betalende leden had tot gevolg dat men a) door het 
besloten karakter van de voorstellingen problemen met de censuur ontliep en b) 
dat men niet afhankelijk was van de recettes, zoals de directies van de reguliere, 
commerciële theaters. 

Ook voor Grein waren dit de belangrijkste redenen om tot de oprichting 
van zijn onafhankelijk theater te komen. Om het, met andere woorden, mogelijk 
te maken om stukken te brengen 'that might suffer at the hands of the censor or 
rhe box-office', werd ook The Independent Theatre 'a subscription society for 
members and guests'/ y 6 1 

58 E{jan 197z, pu . 

59 De Engelse theaters waren in de loop van de achrriende en negentiende eeuw steeds verder 
achreruit gegaan. Wat op de podia nog te bewonderen viel, was niet veel meer dan melo
drama, sentimenrele comedies, nierszeggende inrrigestukken en pompeuze ttagedies 
(vaak ten behoeve van eerste acteurs en acttices geadapteerde Shakespeares). Theaterbezoek 
kwam alleen nog voor in de allerhoogsre en in de allerlaagste milieus. Intellectuelen en 
kunstenaars hadden in de Londense rheaters niers meer te zoeken. Zie hietvoor Quomme 
1942, p i 13. 
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Naast alle overeenkomsten was er ook een aantal belangrijke verschillen tussen 

Greins Independent Theatre en het Theatre Libre van Antoine. In de eerste plaats 

was Grein noch als acteur, noch als regisseur betrokken bij de producties. Hij was 

uitsluitend producent. Hij had, anders dan Antoine, ook geen duidelijke visie op 

'het nieuwe toneel', en ook niet op een daatvoor geschikte (nieuwe) speelstijl. 

Tenslotte had The Independent Théâtre niet de beschikking over een vast ensem

ble. Voor iedere productie werden er opnieuw acteurs aangetrokken.62 

Het doel dat Grein eigenlijk voor ogen had, was de wedergeboorte van het 

Engelse drama. Hij zou zijn podium ter beschikking stellen aan al diegenen die 

iets nieuws te melden hadden. Al gauw moest hij echter tot de conclusie komen 

dat hij wat dat betteft van Engelse schrijvers weinig te verwachten had en dat hij 

zijn repertoire elders vandaan moest halen. Op dat moment kon hij bijna nergens 

anders uitkomen dan bij Ibsen en bij Spoken. Na de premières in Parijs en Berlijn 

was er geen ander stuk dat zozeer verbonden was met het fenomeen 'onafhanke

lijk theater' als juist dit: 'The vicissitudes of Ghosts on the continent made the 

play an obvious choice.'63 

Op 13 maart 1891 ging Spoken in première, in een overvolle zaal.64 Er waren 

drieduizend aanvragen voor kaartjes geweest. Grein had een deel van dit pro

bleem weten op te lossen door ook publiek toe te laten bij een kostuumrepetitie 

op 11 maart.65 Over de enorme opschudding die deze enscenering tot gevolg had, 

vertelde Grein her volgende: 

'[...] the first performance [...] elicited no less than five hundred articles, mostly 

vituperating Ibsen whose Ghosts inaugurated the movement, and obtained for me 

the honorary, if somewhat unflattering, title of the "best-abused man in London." 

60 Zie hiervoor Schoonderwoerd 1963, p<)6. 

61 Ejjttn 15172, pu ; Schoonderwoerd 1963, pioo. Van het aantal leden en het bedrag dat die leden 

bij elkaar inbrachten moet men zich overigens niet al te veel vootstellen. Grein zelf merk

te daatover op: 'Among our first members were George Meredith, Thomas Hardy, H.A. 

Jones, A.W. Pinero, Mrs. J.R. Green, and many orher people of disrincrion; but in spite of 

the floutish of advetse ttumpets which greeted the birrh of rhe Independent Theatte, the 

rôle of our members never exceeded 175 and the income was barely £400 a year during the 

whole of irs existence' (geciteerd naar Waxman 1968, P214). 

62 Schoonderwoerd 1963, P99-100, pi28. 

6] Schoonderwoerd 1963, pio8. 

64 Grein zelf noemt 9 maart. Zie hiervoor Waxman 19Ä8, P214. 

65 Schoonderwoerd 1963, pio8. 
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In parenthesis, I should add that this distinction clung to me for many years, that 

some families closed their doors against me because I had produced an immoral 

play, and that a well-known journalist, since dead, refused ro be present at a ban

quet if I wete invited. It cost me practically ten yeats of my life to overcome the 

prejudice creared by an underraking which, even the enemy must admit, has left 

its mark upon rhe history of our stage.'66 

Dit oproer naar aanleiding van Spoken was niet alleen de climax in de strijd rond 

Ibsen, ze vormde tevens een keerpunt. Nadat William Archer in de Pall Mall 

Gazette van 8 april 1891 onder de titel 'Ghosts and gibberings' alle kwalificaties 

op een rijtje had gezet, bonden de criticasters toch een beetje in, 'shocked perhaps 

at the cumulative violence of their reaction.'67 

De heftige reacties in de Engelse pers op Spoken krijgen in de secundaire litera

tuur vaak een centrale plaats. Toch is wat er ruim één maand na de première van 

Spoken gebeurde, minstens zo opmerkelijk. De onverschrokken 'actress-manager

ess' die hiervoor verantwoordelijk was, was Elizabeth Robins, een van oorsprong 

Amerikaanse actrice, die eerder al met succes in een tweetal Ibsen-ensceneringen 

had meegespeeld.6 Ook al omdat (artistiek) interessante aanbiedingen uitbleven, 

had zij samen met de actrice Marion Lea het plan opgevat om zelf Hedda Gabler te 

66 Geciteerd naar Waxman 1968, P214. Vergelijk hier Egan 1972, prz: 'His [Ibsens] heroes were 

nor disranced from bourgeois audiences by time, costume or social degree and were There

fore, in rheir travail, profoundly disrurbing'. Wat dit laatste betreft: Egan haalt een studie 

van Hannah Atendt aan. Zij betoogt dat de jaren 1884- tc>i5 voor de bourgeoisie de jaren van 

de politieke emancipatie waren. Men poogde meer en meer (polirieke) invloed re krijgen. 

'And ir was precisely at this moment of vaulting ambition that Ibsen, in stead of affirming 

rhe values and institutions of the middle class, called them into question' (ibidem, P13). 

6y Egan 1972, p2. 

Ä8 Ze had de rol van Martha Bernick en die van Chrisrine Linde voor haar rekening genomen 

in producties van Pijlers van de samenleving (1890) en in Een poppenhuis (1891)). Zie voor dit 

alles Cima 1980, pt45. Cima plaatst Elizabeth Robins in het rijtje 'actress-manageresses' 

die grore berekenis hebben gehad voor de inttoductie van Ibsen in Engeland, misschien 

nog wel meer dan Grein. Van deze 'acrress-manageresses', waaronder ook Jan« Achurch, 

zou Elizabeth Robins de belangrijksre blijken. Zij was uireindelijk veranrwoordelijk voor 

vijf Engelse premières van stukken van Ibsen (Cima 1980, P145, pt59; Tranc 1919, P169-170). 

Ook Gates (Gates 1985, y6ij) geeft hoog op van Robins' inspanningen: 'one of the most im

portant contriburions to the Ibsen movement in England.' 

78 



V A N B E R G E N T O T B A R C E L O N A 

gaan brengen. Voor het zover kon komen moesten er eerst heel wat problemen 
worden opgelost: er was een ruzie tussen Gosse en Archer over de vertaling, de 
rechren op het stuk moesten verworven worden en het project moest worden 
voorgefinancierd. Nadat Robins onder meer haar persoonlijke kostbaarheden had 
beleend, konden zij aan de slag. Alle ophef rond Spoken voor lief nemend, werd het 
Vaudeville gehuurd en konden de repetities beginnen. De cast kwam op 6 april 
voor het eerst bijeen, waarbij werd verondersteld dat iedereen zijn tekst kende. 
Na twee weken intensief repeteren - Robins liet in interviews weten dat Hedda 
Gabler één van Londens meest gerepeteerde voorstellingen zou zijn - beleefde het 
stuk op 20 april r8sn een uiterst succesvolle première.69 De geplande veertien ma
tinees waren niet voldoende om het Londense publiek tevreden te stellen. Er volg
de nog een lange reeks avondvoorsrellingen. Pas op ï juni - na zeven weken - werd 
het stuk van het reperroire genomen. Een ongehoord succes voor een 'experimen
teel' stuk.70 Succes dat bijvoorbeeld ook bleek uit het feit dat de veren boa die 
Robins als Hedda droeg, een rage werd onder mode-gevoelige dames. Dat alles 
neemt niet weg dat er in de pers toch heel wat bezwaren werden geopperd. Nier 
tegen het spel van Robins en Lea, die de rol van Thea Elvsted speelde, maar wel te
gen de 'immorele inhoud' van het stuk. En dit ondanks het feit dat op aandrin
gen van Archer alle verwijzingen naar Hedda's zwangerschap verwijderd waren. 
Belangrijker echtet was dat de toon in de meeste recensies veranderd was. Bij alle 
bezwaren moest men toch toegeven dat Ibsen een groot schrijver was en Hedda 
Gabler zijn beste stuk.71 Met een aantal weinig opzienbarende voorstellingen van 
De vrouw van de zee [Lady from the Sea) en Een poppenhuis werd het seizoen 1890-185 ,̂ 
wat Ibsen betreft, afgesloten. Tussen januari en juni 1891 waren er in Londen zes 
van zijn stukken te zien geweest. 

69 Zie voor dit alles Gates 1985, p6i5-p6i6. Vergelijk hier ook Cima 1980, P159-160, die nogal 

wat belang roekent aan Robins' streven naar een hoge productiestandaard. Robins srond 

onder meer voor intensief repeteren (een kostuumrepetitie moest meet zijn dan een door

loop) en voor een nauwgezette casting. Ook in dit opzicht zouden haat inspanningen 

meer berekend hebben voor het Engelse theatet dan die van Grein. 

70 Cima 1980, PI53. Vergelijk hier overigens Franc r^r^, P170 die her over vijf opeenvolgende 

matinees heeft, gevolgd door avondvoorstellingen gedurende de hele maand mei. 

71 Zie voor dit alles naast Cima 1980, pt5o-i53 ook Egan 1972, P15-16 en Quamme t942, prt5. 

Egan legt nogal wat nadruk op een artikel van Henry James dat in juni onder de titel 'On 

the occasion of Hedda Gabler' gepubliceerd zou worden. Ibsen zou er voor het vervolg een 

formidabele en in brede kringen gerespecreerde 'kampioen' bijhebben. 
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Robins' succes met Hedda Gabler wordt pas in de periode februari-maart 1893 door 
haarzelf geëvenaard. Het betrof hier een reeks voorstellingen van Bouwmeester 
Solness (Bygmester Solness, 1892; The Masterb uilder), een stuk dat kort daarvoor ver
schenen was. Tegen het advies van onder meer Gosse en Archer in, die zich afvroe
gen of het stuk wel voor het toneel geschikt was, zette Robins door. Zij had haar 
zinnen gezet op de rol van Hilde Wangel en weer kreeg ze gelijk: ook haar ensce
nering van Bouwmeester Solness - na Berlijn en Leipzig de derde in Europa - was 
een enorm succes bij het publiek. Er waren matinees vanaf 20 februari 1893, en 
avondvoorstellingen van 6 tot 30 maart.73 In de ogen van de pers kon deze Ibsen 
echrer geen genade vinden. Van het respect waarmee Hedda Gabler indertijd, on
danks alle bezwaren, bejegend werd, was niets meer over. De reacties waren op 
het vijandige af. Was Ibsen wellicht krankzinnig geworden, vroeg men zich af.74 

Theatermakers roken blijkbaar toch kansen. Nog diezelfde maand ver
tolkte Janet Achurch weer de rol van Nora én die van Ellida (De vrouw van de zee). 
In mei startte Elizabeth Robins haar 'subscriprion-based Ibsen series', waarin zij 
achtereenvolgens steeds vier keer te zien was als Hedda (Hedda Gabler), als Rebekka 
West (Rosmersholm), als Hilde Wangel (Bouwmeester Solness) en als Agnes (het vierde 
bedrijf van Brand). Verder speelde Eleonora Duse in juni de rol van Nora en ging 
op 14 juni Een vijand van het volk [An Enemy of the People) in première.75 

Met die enscenering van Een vijand van het volk - de achtste Ibsen van dat 
seizoen - werden ook de critici over de streep getrokken. Blij verrast over de toe-

72 In de tussenliggende tijd was Janet Achutch - terug uit Australië - weet als Nora te zien 

geweest. Het is onduidelijk hoe groot de toeloop dit keet was. Franc heeft het over maar 

liefst zeven weken lang een aantal voorstellingen per week (Franc t9i$, P171) maar Egan 

noemt het 'een korte reprise' [Egan 1572, prj). Franc maakt, voor de tussenliggende periode, 

ook nog melding van een besloten voorstelling van Spoken door Greins Independent 

Theatte, op 16 januari 1893 (Franc 1919, P171). 

73 'Fortnight of matinees' en 'full run at Vaudeville Theatre, Monday March 6 ro March 30' 

(Franc t9i9, P171). Vergelijk ook Cima 1980, P154: '[...] her [Robins'] Hilda drew matinee 

crowds at the Ttafalgar Square from February 20 to March 6 [...].' 

74 E^an 1972, P20-21. 

75 Zie voor al deze gegevens Franc 1919, pi72-t73 en Cima L980, P159. Wat het bezoek van 

Duse betreft, merkt Franc op: 'All of che foreign performances of Ibsen [ook Lugné-Poe zou 

later naar Londen komen - RZJ seem to have been regarded as doubly exotic, and wete 

attended with curiosity rather than with appteciation and sympathy. Probably not even 

Signota Duse had any marked influence on English intetptetation of Ibsen roles' (Franc 

1919, P98). 
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gankelijkheid van het stuk, ingenomen met het niet-aanstootgevend karakter, de 

progressieve geest die eruit sprak, de kracht en, niet in de laatste plaats, met de 

Stockmann van de populaire Beerbohm Tree, gaven ze zich, voor één keer, on

voorwaardelijk gewonnen.76 

Dat het maar voor één keer was, bleek uit het vervolg.77 De (slechts] vier 

voorstellingen van De wilde eend (The Wild Duck), twee jaat latet door Greins In

dependent Theatre (mei 1895), werden in de pers belachelijk gemaakt. Naar aan

leiding van Kleine Eyolf (Little Eyolf; première 23 november 18516) - opnieuw een 

initiatief van Elizabeth Robins - stak ook het Victoriaanse vooroordeel de kop 

weer op. Vanwege de als aanstootgevend ervaren 'champagne-scène' werd het 

stuk net zo hartgrondig gehaat als Spoken. En alhoewel Elizabeth Robins als Asta 

en Janet Achurch als Rita niets dan lof oogstten - Franc spreekt zelfs over 'one of 

the most vivid and btilliant performances of Ibsen in England' - kon Kleine Eyolf 

minder lang worden doorgespeeld dan Hedda Gabler en Bouwmeester Solncss: van 

23 november tot 151 decembet, dat wil zeggen: geen vijf of zes maar nog geen vier 

weken.78 

Die neergaande lijn zette zich door. John Gabriel Borkman (1896') - weer on

der verantwoordelijkheid van Elizabeth Robins - moest in mei 1897 a l n a vÜf 

weinig succesvolle matinees weer van het repertoire worden afgevoerd.79 Nog die

zelfde maand volgden vijf matinees van achtereenvolgens Een poppenhuis (weer 

met Achurch) en van De wilde eend, allebei producries van het Independent Theatre. 

Op 24 juni speelde het Independent Theatre voor een derde - en laatste - keer 

Spoken. De voorstelling werd bijgewoond door de aartsbisschop van Canterbury 

j6 E ĵan 1972, p2i; Franc 1919, V9&-99. Beerbohm Tree zou de rol van Srockmann z'n hele car

rière blijven spelen, sreeds met groot succes. Franc geeft reprises (vaak wekenlang) gedu

rende de jaren 1894,1895.1905,1906 en 1909. In 1906, op een tijdstip dat de Liberalen weer 

aan populariteit wonnen - zou Beerbohm Tree met de regel 'the damned compact Liberal 

majority' steeds groot tumult hebben weten te ontketenen (Franc 1919. P99). 

jy In 1894 zijn er nog drie ensceneringen éénmalig te zien geweest: een Duitse Een poppen

huis; een Noorse Kleine E vol/ en een 'copyright performance' van dar laatstgenoemde stuk. 

In 1895 speelde Lugné-Poe's Théâtre de l'Oeuvre van 25 tot 30 maatt zowel Rosmcrsliolm als 

Bouwmeester Solness (Franc 1919, pi73-t74). 

78 Zie voor dit alles Franc 1919. P53-54, pioo, P174. 

79 Ondanks het geringe succes noemt Egan deze laatste drie premières (De wilde eend (1894). 

Kleine E.voif (1896) en John Gabriel Borkman (1897)) steeds 'the major theatrical events' van 

het betreffende jaar (E^an t972, p22). 
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en door de koningin zelf, 'a neat symbol, as Bernard Shaw was quick to see, of 
Ibsens final triumph'.80 

'Final triumph' of niet, na die laatste voorstelling van Spoken wordt het in 
Engeland ineens heel erg stil rond Ibsen. Tussen juni 1897 en februari 15100 werd 
er geen enkel stuk van hem opgevoerd. Zijn zeventigste verjaardag, die op het 
continent overal groots gevierd werd, ging aan Engeland voorbij. Ibsens laatste 
stuk, Wanneer wij doden ontwaken (When we Dead awake], waarvan de vertaling in 
1900 vetscheen, riep voornamelijk vraagtekens op en kreeg bijna geen aandacht. 
Het zou pas driejaar latei door The Incorporated Stage Society worden opgevoerd. 
Het podium van deze succesvolle veteniging - de opvolger van het in 1897 opge
heven The Independent Theatre - was sowieso een van de weinige plaatsen waar 
kort na 15*00 nog regelmarig stukken van Ibsen te zien waren.81 

Aparte behandeling verdient echter Gordon Craigs enscenering van De 
Vikingen op Helgoland (The Vikings at Helgeland) in 1903. Niet omdat dit de eerste 
keer was dat er een vroeg stuk van Ibsen in Engeland te zien was, of omdat et 
sptake was van een enorm succes (de enscenering was binnen een maand al van 
het repertoire af), maar omdat het de eerste keet was dat Edward Gordon Craig de 
gelegenheid kreeg om zijn revolutionaire ideeën 'professioneel' te verwerkelijken. 

Craigs uitgangspunt werd gevormd door de gedachte dat een ensceneting 
niet een door de acteurs uitgesproken dramatekst was, maat een kunstwerk. Een 
geheel van beweging, kleur, licht, geluid en gesproken woord waarvoor één enkele 
kunstenaar verantwootdelijk was: de regisseur. Craig had gedurende de voorbe
reidingen dan ook alle touwtjes in handen. Decors, rekwisieten en kostuums wer
den tot in de kleinste details door hem ontworpen; mise-en-scène tot in de klein
ste beweging voorgeschreven.82 

So 'As part of her Jubilee celebrations' (Egan 1972, pu; zie ook Franc 1919, pro2-ro5). Het bleek 
ovetigens de alletlaatsre voorsrelling van her Indépendant Theatte te zijn. Nog datzelfde 
jaar werd het opgeheven. 

Si Tussen 1900 en 1906 zou deze succesvolle veteniging met meer dan duizend leden, vijf 
keer een Ibsen brengen. Her berrof hier steeds eenmalige vootstellingen voor de leden van 
de vereniging (Franc 1919, P105-10Ä). Aan overige producties kunnen hier in die jaren ver
der nog een aanral buirenlandse ensceneringen genoemd worden, waarondet een Franse 
Een poppenhuis (1903; met Gabtielle Réjane) en een Italiaanse Hedda Gabler (eveneens 1903; 
met Duse). 

82 Alleen de muziek was niet van zijn hand maar van Martin Shaw: 'Weird tones and phrases 
that were deliberately "unpleasing" ' (Innes 1983, p9z). 

82 



V A N B E R G E N T O T B A R C E L O N A 

Daarbij was het Craig niet meer te doen om realisme of historische getrouwheid. 

Hij negeerde Ibsens regie- en decoraanwijzingen en zocht 'für jede Phase der dra

matischen Auseinandersetzung eine szenische Vision, wobei der Schauspieler mit 

dem Bühnenbild sowie das Bühnenbild mit dem Schauspieler ein Ganzes bilden; 

denn als die Interpreten desselben Werkes müssen beide dazu beitragen, ihm 

Ausdruck zu verleihen'.83 Hij wilde het stuk daarmee ook naar een allegorisch 

niveau tillen: lichaam tegenover ziel; heidendom tegenover christendom. Ibsens 

oud-Scandinavische wereld ging overigens niet volledig overboord. Elementen 

van die weteld waren in de kostuums, de snit en de gebruikte ruwe stoffen, wel de

gelijk terug te vinden, maar Craig weigerde om de toeschouwer er een 'foto' van 

voor te zetten. 

Het meest kenmerkende aspect van de enscenering was de eenheid die 

Craig in het toneelbeeld wist te bewerkstelligen. Belangrijkste bestanddelen van 

het decot waren zwarte en grijze gordijnen (met in het tweede bedrijf wat kleur

accenten) en licht. Friezen en zijschermen waren verwijderd, net als het voet

licht. Het van boven vallende licht accentueerde de verticale lijnen; bij het ge

bruik van de zwarte gordijnen kreeg het toneel een onmeetbare diepte. Alles bij 

elkaar gaf dat het effect van een eindeloze ruimte waarin de personages verloren 

rondwaarden.85 

Ook de kostuums, op die van Ellen Terry in de rol van Hjordis na, waren 

uitgevoerd in 'grijzen'. Daarmee waren ze nier alleen met elkaar, maar ook mer de 

gordijnen in harmonie.86 Het effect van 'eenheid' bereikte Graig verder met re

kwisieten en kostuumdetails die de individualiteit van de acteurs verhulden: grote 

83 Bablct 1965, p8o. Innes (limes 1983, P87) formuleert het als volgt: 'Actors and setting to

gether reflected an abstract mood symbolizing the undetlying tone of that point on the 

emotional scale of the drama as a whole.' 

84 Zie hiervoor ook Crai<| 196&, piyi. 

85 Een effect dat in het eeiste bedrijf ook nog eens verstetkt werd dootdat er een gaasgordijn 

tussen zaal en toneel gespannen was, waardoor de contouren van de acteurs vervaagd wer

den (Inncs 1983, p86). 

Opvallend in de beschrijving van de Amerikaanse criticus Huneket is dat hij veel aan

dacht besteedt aan de belichting. Sprekend over het eetste bedrijf heeft hij het bijvoor

beeld over een rotsige kust met zee ('an inky pool, mist-hemmed') en dan 'from above a 

curious, sinister light which gives purplish rones ro the stony sutfaces and masks the 

faces of the players with mysterious shadows' (Huneker 1905, P32-33). Diezelfde Huneker 

achtte het licht ('shivering from on high') ook veranrwoordelijk voor het feit dat het decot 

van het tweede bedrijf met de monumentale ronde tafel zo'n indruk maakte. 
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schilden, manshoge toortsen en helmen die zo ontworpen waren dat ze, bij het 

van boven vallende licht, schaduwen wierpen over hun gezichten. 

Verder probeerde Craig de acteurs te verleiden tot een rituele manier van 

bewegen. In de vechtscènes dwong hij dat effect af door de acteurs verzwaarde en 

vergrote wapens in handen te geven, zodat ze niet anders konden dan vertraagd 

en gestileerd bewegen. Daarbij liet hij de vloer in het eerste bedrijf naar voren af

lopen en was een rotspartij zo geplaatst dat de acteurs af moesten zien van hun 

gewone, traditionele bewegingspatronen. 

Dat 'afdwingen' waar Craig zijn toevlucht toe moest nemen, maakt al dui

delijk dat de acteurs nogal moeite hadden met zijn nieuwlichtetij. Het eindresul

taat kwam dan ook niet helemaal overeen met dat wat Craig voor ogen had. In 

plaats van 'a noble artificiality', kreeg hij voor een groot deel toch de 'haphazard 

or incomplete movements and gestures that imitate natural life'; 'a basically 

naturalistic acting, which modulated into melodramatic posturing, and the cost-

umary display of the actots' personaliries.'87 

Alhoewel de première op 13 april 1903 gemengde reacties opriep, werd de 

hele onderneming, artistiek gezien, toch als een succes beschouwd.88 Het com

merciële succes bleef evenwel uit. Op 9 mei, nauwelijks een maand na de ptemière 

en nog voor het gezelschap gelegenheid had gehad om een nieuw stuk in te stu

deren, moest De Vikingen op Helgoland van het repertoire worden genomen. Het 

geld was op. Over alles wat er daarna in Engeland nog aan Ibsen-ensceneringen te 

zien is geweest, is nauwelijks informatie meer voor handen. Tussen ^07 en 1914 

werd Ibsen vooral door amateurs gespeeld. Franc noemt onder meer The English 

Drama Society en The Ibsen Club waarvan de laatstgenoemde tussen 1910 en ïpn 

bijna alle Ibsens, gedeeltelijk of integraal, opvoerde. 

86 Vergelijk Innes 1983,87: 'Even in the banquet scene of the second act, where the assembled 

characters wore bright cloaks of multicoloted squares and stripes, the same unity was 

achieved by setting them against a cuttain sttiped in the same colors. This formed a huge 

half circle, dark gray at the edges and the center, with a specttum of vermilion, purple, 

blue, green, yellow, and crimson on each quadrant.' 

87 Inncs 1983, P94. 

88 Vetgelijk Franc 1919, pnz: 'Discriminating critics evetywhere praised the scenic effects 

[...]'. 

89 In 1911 was Ibsen - mede door de activiteiten van deze amateurs - zeventien keer ce zien, 

in 1912 zes keer en in 1913 zeven keer. Gegevens ontleend aan Franc 1919, PI12-113; pi68-

185 en aan The Oxford Ibsen dl. VII, P576-581. 
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Voor het vervolg kon slechts informatie ontleend worden aan de speellijst in The 

Oxford Ibsen ('principal London productions') die tot 1964 loopt en laat zien dat 

het gemiddelde na 15)13 net geen twee producties per seizoen bedroeg. Uitschie

ters waren het Ibsen-jaar 15128 (tien producties) en 1936 (zeven producties). 

'The English never took Ibsen to their hearts. They learned to respect and to ad

mire him, but they never loved him.' Zo besloot Egan zijn studie naar de lotge

vallen van Ibsen in Engeland.90 Franc was nog negatiever: men heeft in Engeland 

wel oog gehad voor Ibsens kwaliteiten als dramaschrijver, maar met zijn stukken 

heeft hij, op een enkel uitzonderlijk geval na, nooit enig succes gehad op de 

Engelse podia. De reacties waren of apathisch, of vijandig. Producties werden 

vaak maar twee of drie keer gespeeld.91 

Alles overziend kan worden vastgesteld dat deze conclusies te pessimis

tisch zijn. Na een periode van twintig jaar (1872-18851) waarin er voornamelijk 

over hem gepubliceerd werd, was Ibsen vanaf 1885) in Engeland gedurende een 

aantal jaren wel degelijk een factor van belang. Met de enscenering van Een pop

penhuis uit dat jaar werd Ibsen niet alleen 'an apple of discord [rhrown] among 

the critics', maar was hij tegelijkerrijd voor de initiatiefnemers een commercieel 

succes: het publiek stroomt vierentwintig keer toe en dat zal in vergelijking met 

Frankrijk en Nederland een uitzonderlijk gegeven blijken te zijn. 

Dit beeld - een (felle) controverse in de pers aan de ene kant en een weken

lang durende voorstellingsreeks aan de andere - gaven ook de volgende zes jaar te 

zien. Op het succes van die fel bekritiseerde Een poppenhuis van Janet Achurch, 

volgde het succes van de door de pers als immoreel of krankzinnig verworpen 

stukken Hedda Gabler, Bouwmeester Solness en Kleine Ejolf. Alleen over Een vijand van 

het volk was ook de pers razend enthousiast. 

In vergelijking met wat er elders aan informarie voorhanden is, zijn de 

gegevens over de Engelse (eigenlijk Londense) ensceneringen van het werk van 

Ibsen heel precies. Mer name het feit dat van veel producties bekend is hoe vaak 

ze gespeeld konden worden, is bijzonder. Het zijn die cijfers die tot de conclusie 

zullen leiden dat Ibsen in de jaren negentig van de vorige eeuw in Londen veel 

populairder was dan in Parijs. 

90 Eflan 1972, p2;. 

91 Franc 1919, P151. 
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Om de betekenis van deze cijfers volledig naar waarde te kunnen schatten, zou ik 
de beschikking over veel meer gegevens moeten hebben. Stukken van Ibsen hiel
den het in Londen vijf, zes weken uit, maar wat was in Londen de looptijd van de 
gemiddelde succesvolle productie? En in wat voor theaters waren zijn stukken te 
zien? Waren dat theaters waar iedereen kwam, of theaters voor alleen maar intel
lectuelen? En hoeveel mensen konden die theaters herbergen? Wat was de status 
van een matinee-voorstelling ten opzichte van een gewone avondvoorstelling? 
Om maat een aantal mogelijke vragen te noemen. 

Een andere vraag die zich opdringt, is wie er nu uiteindelijk voor die suc
cessen verantwoordelijk was of waren. Was het het succes van Ibsen, waren het de 
successen van Achurch, Robins en Beerbohm Tree, of was het de gelukkige combi
natie van die ene actrice of acteur in die ene rol uit dat ene, specifieke stuk. Het 
feit dat er ook minder succesvolle ensceneringen van Een poppenhuis zijn geweest, 
doet vermoeden dar de vertolking van Achurch veel gewicht in de schaal heeft ge
legd. Daar staat tegenover dat ook Robins na het succes van Hedda Gabier en 
Bouwmeester Solness en met al de kwaliteiten die ze als actrice blijkbaar had, John 
Gabriel Borkman niet tot een succes wist te maken. 

3.5 Frankrijk (en verder zuidwaarts] 
Ook in Frankrijk verliep Ibsens opmars over de podia aanzienlijk minder vlot dan 
in Duitsland. En daar waar er in Engeland vooral door roedoen van Edmund 
Gosse en William Archer in ieder geval volop over Ibsen gepubliceerd werd, ne
geerde Frankrijk hem ook in dat opzicht. De nederlaag van r8/o in de oorlog te
gen de Duitsers, markeerde in Frankrijk het begin van een periode van 'intellec
tuele autarkie'. Er ontstond een klimaat waarin men zich vijandig opstelde 
tegenover vernieuwingen en zeker tegenover vernieuwingen die uit het buiten
land afkomstig waren.92 Slechts een klein aantal tijdschtiften reserveerde ruimte 
voor bijdragen over nier-Franse schrijvers en niet-Franse literaruur.93 

Van een eerste vertaling, laat staan een eerste enscenering kon geen sprake 

92 Zie hiervoor Delsemme 1982, pi i-r2 en Sanders 1964, P34S. Die vijandigheid tegenover alles 

wat uit het buitenland kwam, bestond in het theater overigens al vóór 1870. Werden er 

aan her begin van de negentiende eeuw nog wel eens Frans-romantische adaptaties van 

Schiller en Shakespeare gebracht, rond 1850 was alles van Franse makelij, waarbij de stuk

ken van Satdou, Dumas en Augier als maatstaf golden. 
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zijn. Theaterdirecteuren hielden angstvallig vast aan stukken van Franse makelij 
die dan ook nog eens in de stijl van Sardou, Dumas en Augier geschreven moesten 
zijn. Het was met name Emile Zola die daar al in de jaren zeventig verzet tegen 
aantekende. In zijn ogen zou het toneel, net als de roman, beheerst moeten gaan 
worden door de wetten van het fysiologisch determinisme. Dat nieuwe toneel 
zou dan moeten bestaan uit een serie tableaux waarin het innerlijk van eigentijdse 
personages, uit gewone milieus, stapje voor srapje werd blootgelegd. Om te laten 
zien wat hem voor ogen stond, bewerkte hij een aantal van zijn novellen en ro
mans voor het toneel, met als bekendste vootbeeld Thérèse Raquin dat in 1873 zon
der veel succes werd opgevoerd. 

Daarnaast schreef Zola artikelen waarin hij zich uitliet over een nieuwe 
manier van ensceneren. In die artikelen - in 1881 gebundeld onder de titel Le natu
ralisme au the'dtre - bepleitte hij een natuurlijke acteerstijl, kostuums die niet 
afweken van wat, in de woorden van Zola, 'u en ik aan hebben' en decors en re
kwisieten die een exacte reproductie waren van de omgeving waarin de gebeurte
nissen zich voltrokken.94 

Pas in 1887 kwam er voor dit naturalisme in Parijs een podium. Op 30 
maart 1887 was de eerste voorstelling van Antoine's Théâtre Libre, het eerste 
'vrije' gezelschap in die jaren en hét voorbeeld voor diverse andere vergelijkbare 
gezelschappen die eindjaren tachtig, beginjaren negentig op verschillende plaat
sen in Europa actief werden. Er werden vier één-akters gespeeld en het was Antoine 
zelf die met zijn uitzonderlijke kwaliteiten als acteur de avond uiteindelijk tot een 
succes wist te maken. In een door Léon Hennique voor toneel bewerkte novelle van 

93 DeIsemme 1982, Dikka Reque 1930, Nyholm 1959 en Sanders 1964 vermelden bij elkaar dan ook 

nier meer dan een handjevol artikelen die voor her merendeel waren opgenomen in Revue 

des deux mondes en Revue Bleue (ook: La Revue Politique er Lirtéraire). De naam Ibsen viel 

voor het eersr in een arrikel over schrijvers uir her noorden van Edouard Schüre, gepubli

ceerd in 1871 in Revue des deux mondes (Nyholm 1959, py). Het zou daarna nog eenjaar of 

rien duren voordar een nieuwe generarie, minder belasr door de herinnering aan her de

bacle van 1870, weer werkelijk over de grenzen ging kijken. Het land dat daarbij her eersr 

in de belangstelling kwam te staan was Rusland. Delsemme wijsr in dir verband op een 

aantal politieke ontwikkelingen, onder meer op de pogingen om via een Frans-Russische 

alliantie Frankrijk uir z'n polirieke isolemenr re halen (Delsemme 1982, id). Toen de Russo-

manie, die her gevolg was van deze polirieke ontwikkelingen, was uitgewoed, volgde er een 

Scandinavische golf. Delsemme geeft geen verklaring voor her feir dat het juist Scandina

vië' was dat in de mode kwam. 

94 Zie hiervoor bijvoorbeeld Robidiez 1957, P31. 
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Zola [Jacques Damour) wist hij de toekomst van het Theatre Libre veilig te stellen.95 

Antoine verschafte niet alleen een podium aan de nieuwe Franse toneel

schrijfkunst, hij had oog voor datgene wat er in het buitenland gebeurde.96 Al in 

het eetste seizoen stond onder andere Tolstoi's Macht der duisternis (La puissance des 

te'nèbres) op het programma en in de Figaro van 6 mei 1888 werd aangekondigd dat 

men als openingsvoorstelling voor het tweede seizoen Ibsens Spoken (Les revenants) 

op het oog had. Antoine zou, volgens datzelfde bericht, al in het bezit zijn van een 

vertaling van het stuk. Het zou echter nog bijna twee jaar duren voordat Spoken 

ook daadwerkelijk werd gespeeld. 

Die eerste Franse Ibsen-enscenering heeft een tamelijk lange en ook uiterst on

doorzichtige voorgeschiedenis.97 Het begon er dus mee dat Spoken op 6 mei 1888 

in de Figaro aangekondigd werd als de openingsvoorstelling voor het tweede sei

zoen van het Théâtre Libre.98 Anderhalve maand later had Antoine, blijkens een 

brief die hij toen schreef, nog steeds het vaste vootnemen om het stuk zo snel 

mogelijk te btengen. Hij noemde zelf oktober als mogelijkheid.99 In september 

95 Ook Antoine koos voor een verenigingsstructuur omdar hij probiemen met de censor wil

de ontlopen en om vooraf de zekerheid te hebben dat de onkosten gedekt zouden zijn (zie 

in dit verband hierboven ook de passage over Greins Independenr Theatre). Antoine ver

wierf overigens betrekkelijk snel het respect van de autotiteiten. Zo werd hem in 185)0 van 

sraatswege een bedrag van 500 frank roegekend. Toen de verantwoordelijke 'staatssecreta

ris', Larroumet, zich hierover moesr verantwoorden, was zijn verweer dat hij juist zo een 

voet tussen de deut hoopte te krijgen. Antoine behoorde in 1890 verder ook tot diegenen 

die de censuur-commissie van advies dienden, samen met mensen als Zola en Sardou (zie 

hiervoor Waxman 1968, P140-142). 

96 Antoine was sowieso minder streng in zijn naturalistische leet dan wel wordt aangeno

men. Het gegeven dat een stuk elders, om wat voor reden ook, geweigerd werd, kon voor 

hem al een aanleiding zijn om het op zijn repertoite te nemen, naturalistisch of niet. 

97 Vanwege die ondootzichtigheid - bestaande studies spieken elkaar op vitale punten tegen -

ga ik hier tamelijk uitgebreid op die voorgeschiedenis is. De aankondiging in de Figaro 

maakr in ieder geval duidelijk dar de meesr gangbare reconsttuctie, zoals Nyholm (Nv-

holm 1957, pz6) en Delsemme (Delsemme 198z, 16) die nog presenteten, niet langer houd

baar is. Die reconstructie begint bij het artikel dat Jacques Saint-Cète in 1887 over het 

werk van Ibsen publiceerde. Saint-Cère noemde Spoken daarin her meest opmerkelijke 

sruk ooit geschreven en derhalve een Franse adaptarie waard. Her vervolg luidt dan dat 

Zola kennis nam van dat artikel en het in januari 1890, pas driejaar larer dus, onder de 

aandacht van Antoine bracht die zich vetvolgens onmiddellijk ging inspannen om het 

stuk in het Théâtre Libre op re voeren. 
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werden de plannen ineens op de lange baan geschoven. Op grond van Antoines 

memoires kan geconcludeerd worden dat het vooral de matige kwaliteit van de 

diverse hem aangeboden vertalingen is geweest die een enscenering van Spoken 

steeds verhinderden.100 Andere documenten maken echter duidelijk dat er meer 

aan de hand moet zijn geweest. In een brief van een naaste medewerker van An

toine gericht aan graaf Prozor, één van de vertalers, werd Spoken voor het Franse 

publiek 'te Noors en te subtiel' genoemd. Naar aanleiding van een vertaling ge

maakt door Louis de Hessem heette het stuk te lang en te saai te zijn en wilde 

men in ieder geval dat het werd ingekort c.q. bewerkt.101 De Spoken die op 30 mei 

1890 uiteindelijk in het Théâtre Libre in première ging, was - ten opzichte van 

het origineel - dan ook enigszins gemutileerd. Met name de tol van Mandets had 

te lijden gehad onder de bewerking van Rudolph Darzens, toneelschrijver en als 

98 Zie hiervoor Pruner 1964, P219; behalve het artikel van Saint-Cère uit 1887 (zie vorige noot) 

was er in mei 1888 nog een artikel over Spoken verschenen; wellicht bestaat er een verband 

tussen die twee attikelen en de aankondiging. 

99 Zie hietvoot Sanders 1964, P347 (Pruner maakt van deze brief overigens geen melding). 

Antoine bevond zich op dat moment in Brussel waar hij voorstellingen van de Meiningers 

bijwoonde. In een gesprek dat hij met de acteurs voerde, was ook de opvoering van Spoken ter 

sprake gekomen (zie hiervoor een andere brief van Antoine, geciteerd in Pruner 1964, p220 e.V.). 

100 Vergelijk hier ook een brief van Antoine aan de 'onbekende vettaler'. gedateerd 30 april 

1889, waarin hij zich kritisch over diens werk uitlaat: 'Si votre traduction des Revenants 

avait été d'aplomb, elle aurait été. depuis longtemps, teptésentée au Théâtte Libre. Le jour 

ou vous me donnerez des Revenants possibles, je les représenterai. Jusque-là, j'estime 

qu'Ibsen ne doit pas être rrahi devanr le public parisien et je veux faire cette tentative dans 

les meilleures conditions possibles' (geciteerd naar Sanders 1964, P349; zie ook Pruner 1964, 

P425 waar gesuggereerd wordt dat het hier een brief aan De Hessem betreft). 

101 Zie hiervoor Sanders 1964, P3551115 en P349. In totaal werden Antoine dus drie vertalingen 

aangeboden: één in de zomer van 1888 van een 'onbekende vertaler' (zie hiervoor Sanders 

1964, P349; het bericht in de Figaro maakt melding van ene meneer Heyssens, een naam die 

door Pruner tot De Hessem wordt 'verbererd' (Primer 1964, p2i9n3)), één van Ibsens officiële 

vertaler, Gtaaf Ptozot, die zijn begin 1889 verschenen, door Ibsen geautoriseerde vertaling in 

november/december bij her Théâtre Libre had aangeboden en één van de hand van De Hes

sem (toen pas?; zie hiel Sanders 1964, P349) die begin maart 1890 besproken (en verworpen) 

werd. Er valt ovetigens te twisten over de vraag of de kwaliteit van bijvoorbeeld de Prozor-

verraling wel zo slecht was. Robichez relativeert de ktitiek die men, ook latei, op het wetk 

van Prozor heeft gehad. Hij spreekt van integere, loyale en vaak gelukkige vertalingen. Om

dat Frans zijn moedertaal niet was, zaten er inderdaad wat onhandigheden en fouten in, 

maar bij vergelijking mer Franse toneelschrijvers uit die tijd stak zijn tekst bepaald niet on

gunstig af (Robichez 1957, P227-235). Maar vergelijk hier Dikka Rcque r930, P39: De gebroeders 

De Goncourts noemden het wootdgebtuik in de Prozors versie van De wilde eend 'livresque'. 
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archivaris aan het Théâtre Libre verbonden. Dominee Manders was van zijn 

hypocriete kantjes ontdaan en werd zo voor de Franse pers het sympathiekste 

personage van het stuk.102 

Het is opmerkelijk dat Antoine zo weinig haast heeft gemaakt met de en

scenering van Ibsens Spoken. Het was de invloedrijke, Franse criticus Jules Lemaïtre 

die het stuk in augustus 1889 besprak en de naam Ibsen in Parijs op ieders lippen 

deed belanden. In september 18851, t e Berlijn, presenteerde de Freie Bühne zich 

uiterst succesvol met Spoken aan het publiek en het lijdt geen twijfel dat de be

richtgeving hierover ook in Parijs doordrong.103 Zag Antoine het stuk eigenlijk 

niet zitten en was het Zola die hem in januari 1890 alsnog overstag deed gaan en 

hem in contact bracht met De Hessem, één van de vertalers? Of is het inderdaad 

zo, wat Pruner ons wil doen geloven, dat Antoine Ibsen onder de best mogelijke 

condities in Frankrijk wilde introduceren - in een onberispelijke vertaling en een 

heldere bewerking - en daar wel twee jaar geduld voor op kon brengen?104 In ieder 

geval kan er, waar het om Ibsen in Frankrijk gaat, gesproken worden van een wei

nig overtuigend begin: twintig jaar met af en toe een artikel gevolgd door twee 

jaar aarzelen voordat de eerste enscenering een feit was. 

Op 30 mei 1890 konden eerst de pers, schrijvers en vrienden van de leden 

van het Théâtre Libre kennis maken met Spoken. Later zou de voorstelling nog één 

keer herhaald worden voor de leden van de vereniging.105 Over de enscenering 

zelf verschaft de secundaire literatuur maar verbazend weinig informatie. Pruner 

gaat ervan uit dat hij geheel in overeenstemming was met de naturalistische prin

cipes van het Théâtte Libre, zoals die door Antoine verwoord waren in een twee

honderd pagina's lange brochure die vlak voor de première van Spoken verschenen 

was. Het gaat daarbij om een manier van ensceneren die zoveel mogelijk over

eenkomt met het dagelijks leven en die begint bij het nauwkeurig observeren van 

de werkelijkheid. In concreto noemde Antoine onder meer de volgende punten:107 

102 Pruner 1964, P428. Andere 'verminkingen' golden de scène waarin mevrouw Alving uir de 

doeken doer hoe ze aan Alving verkochr werd, de scène waarin de verzekeringskwesrie aan 

de orde is en de uirweidingen van Osvald over de levensvreugde en de zon [Sanders 1964, 

P355nlS; zie ook Pruner ^58, P79-78). 

ro3 Zie hiervoor achrereenvolgens Wars 1933, pr9X en Jasper r947, P157. 

104 Zie voor deze suggesries Sanders 1964, P349 en Pruner r9Ä4, P426. 

ros Zie hiervoor Waxman 1964, P93-94. 

106 Pruner 1964, P428 
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* een natuurlijke dictie, met veel aandacht voor nuancering en dus niet het 

met neusstem declameren van de tekst, 

* eenvoudige en alledaagse gebaren en bewegingen - en dus niet het aan

nemen van poses - met veel aandacht voor het detail, omdat het omgooien 

van een kopje net zo'n groot effect kon hebben als een heftige uitbarsting, 

* de nadruk moest op het ensemblespel liggen, 

* het afzweren van het gebruik van spectaculaire en dure toneelkostuums 

die de acteurs en (vooral) de actrices alleen maar hinderen in hun spel en 

* het gebruik van zo realistisch en zo alledaags mogelijke decors; dus geen 

wanden van canvas meer, maar van hout. 

Het is maat zeer de vraag of Antoine zijn intenties in Spoken ook allemaal daad

werkelijk heeft weten te realiseren. Zo noemde een Scandinavische ooggetuige 

het spel van mevrouw Barny in de rol van mevrouw Alving melodramatisch, wat 

bepaald niet lijkt te stroken met de door Antoine beoogde natuurlijkheid.108 Ny-

holms parafrase van het kritische stuk dat de criticus Sarcey aan de voorstelling 

wijdde, maakt in iedet geval duidelijk dat de acteurs met hun rug naar de zaal 

durfden te spelen met, naar het oordeel van Sarcey, onverstaanbaatheid als on

middellijk gevolg. Om aan te geven waar het stuk zich afspeelde, ging Regine in 

de Noorse nationale klederdracht getooid en droeg Dominee Manders een niet-

katholieke toga.109 

Ook de vraag over de manier waarop de Franse pers de voorstelling be

groette, is nog niet definitief beantwoord. Opvallend is in ieder geval dat de 

Fransen absoluut geen moeite hadden met de inhoud van het stuk, die in Duits

land en Engeland juist als schokkend en schandalig ervaren was. De bezwaren 

waar de secundaire literatuur melding van maakt, betreffen uitsluitend de manier 

waarop Antoine het stuk geënsceneerd had maar vooral ook Ibsens dramaturgie. 

107 Zie voor dit alles Waxman 1964, pizr-135 of het veel mindet overzichtelijke (en leesbare) 

Pruncr 1964, P409-423. 

108 Juist in verband mer de door hem gewenste natuutlijkheid. had Antoine voor Spoken geen 

professionele, 'bedorven' acreurs willen gebruiken [Primer 1964, P428). 

109 Nalidin 1959, P2S-30. Dar Noorse kosruum van Régine zou kunnen impliceren dar er ook 

sprake is geweest een realistisch decor in Noorse stijl, maar blijkbaar hebben noch Wax

man, noch Nyholm, noch Pruner daar een concrete aanwijzing voor gevonden. Je mag 

aannemen dar ze daar dan zeker melding van zouden hebben gemaakr. 
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Er is in recensies sprake van 'Scandinavische mist'. Recensenten hebben het gevoel 

het slachtoffer te zijn van een moedwillige mystificatie. Waarom verschijnt de 

vader niet op het toneel? Wat betekent Osvalds roep om 'de zon' aan het eind van 

het stuk? Waarom laat Ibsen het doek één minuut te vroeg zakken? Dat waren zo 

de vragen die in dit verband gesteld werden. Maar, nogmaals gezegd, de inhoud 

van het stuk, de aanval op het huwelijk en de syfilis van Osvald waren geen 

onderwerp van discussie. 

Alles bij elkaar genomen schijnt de Spoken van het Théâtre Libre niet echt 

een succes geweest te zijn. Eenjaar later ondernam Antoine nog een poging om 

Parijs te overtuigen van het belang van Ibsen.111 Op 27 april 1891 ging De wilde eend 

(Le canard sauvage) in première.112 Daarmee werd de verwarring onder de Parijse 

critici echter alleen maar groter. Niemand begreep wat Ibsen met dit stuk wilde 

zeggen, waarin nota bene een centrale rol voor een eend was weggelegd. Men ver

moedde een diepere betekenis, maar kon die niet achterhalen. Men zag overal 

symbolen, maar kon ze niet duiden. Ook wat betreft de details van deze tweede 

Ibsen in het Théâtre Libre, laat de secundaire literatuur ons verder in de steek.113 

De twee Ibsen-producties van het Théâtre Libre waren dan niet echt suc

cesvol geweest, er was in de pers wel volop aandacht aan besteed.114 Als gevolg 

daarvan raakte ook het commerciële circuit geïnteresseerd. De directeur van het 

slecht lopende Théâtre Vaudeville, Albert Carré, was de eerste die de gok waagde. 

Hij programmeerde Hedda Gabler voor een van de 'brillante matinées du jeudi'.115 

Op 17 december 18511 werd Ibsen voor het eerst in Frankrijk in een groot en mon

dain theater gespeeld.116 Ondanks de overdadige decors en de weelderige kos

tuums van de dames, werd ook deze enscenering geen succes.117 Het begon al met 

de 'conférence' die aan de voorstelling voorafging. Nog voor Hedda ook maar één 

110 Robichez (Robichez 1957b, pz5) en Nyholm (Nyholm 1959, P29) noemen de ontvangst teleur

stellend en overwegend negatief. Sanders (Sanders 1964, P352) geeft nadrukkelijk aandacht 

aan de positieve reacties, terwijl Wais (Wais 1933, p2i e.V.) en Dikka Reque (Dikka Reque 

1930, p2o£) de reacties in drieën op splitsen: verontwaardigde conservatieven, enthousiaste 

jongeren en redelijke 'onpartijdigen'. Van een systematische analyse van (al) de recensies 

is in deze studies overigens geen sprake. 

111 Op zich is dat opmerkelijk: in principe speelde het Théâtre Libre iedere buitenlandse au

teur maar één keer. 

112 Deze enscenering zou in totaal drie keer gespeeld worden (Waxman 1964, P13S). 

113 Zie Nyholm 1959, P30 voor de reacties op De wilde eend. Een foto die het decor van De wilde eend 

laat zien, dateert uit 1906, het jaar waarin Anroine het stuk opnieuw op het tepertoire nam. 
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stap op het toneel had gezet, was haar gedrag door de spreker van deze avond, 

Jules Lemaïtre, al veroordeeld. En dat ten overstaan van een publiek dat eraan ge

wend was om op de hand van de heldin te zijn en dat was opgevoed in de Franse 

traditie van het 'personage sympathique'. Daar kwam dan nog eens bij dat de 

top-acteurs van het Vaudeville uitsluitend gewend waren aan lichte kost. Martha 

Brandes, de actrice die de rol van Hedda speelde, gaf in een interview zelfs ronduit 

toe dat zij er niet veel van begreep. Het zou nog driejaar duren voor het Theatre 

Vaudeville zich weer aan Ibsen zou wagen.118 

Dat betekende niet dat Parijs ook drie jaar van Ibsen verstoken bleef. 

Antoine zou na zijn mislukte De wilde eend geen pogingen meer doen om Parijs 

voor 'de naturalist Ibsen' te winnen, maar er was intussen een nieuwe manier van 

toneelschrijven en daarmee een nieuwe manier van ensceneren onrstaan. Het 

waren de vertegenwoordigers van dit symbolisme, met voorop de regisseur/acteur 

Lugné-Poe en de schrijver Maeterlinck, die Ibsen nu confisqueerden. 

Lugné-Poe, die twee jaar als acteur onder Antoine had gewerkt, had zich 

in het voorjaar van 18511 bij het Théâtre d'Art gemeld. Dit gezelschap was enige 

maanden eerder - in november 1890 - op initiatief van Paul Fort opgericht. Fort 

was bevriend met de dichters van het symbolisme en wilde hun een eigen theater 

geven, een theater waar de schrijver alleenheerser was en waar de voorstelling 

114 Met de publiciteit tond de ensceneringen in het Théâtre Libte dtong de naam van Ibsen 

ook tot Italië' en het Iberisch schiereiland door (zie hiervoor Gre^erscn 1936 en Wais 1933). 

Grote Italiaanse acteurs en actrices als Zacconi en Duse, die met hun tournees (ook) heel 

Zuid-Europa (en ook Zuid-Amerika) besrreken, waren hier Ibsens belangrijkste ambassa

deurs. Op 9 febtuati 1891 beet Eleonora Duse in Milaan de spits af met de rol van Nora. 

Opmerkelijk was verder - war Zuid-Europa berreft - de vroege, met veel politiek rumour 

omgeven enscenering van Een vijand van het volk in Barcelona, april 1893 (zie hiervoor ook 

noot 126). Madrid maakte pas in 1896" kennis met Ibsen. Rond 1895 kwamen er ook ensce

neringen in her Porrugees. 

115 Robidiez 1957, P148. Vergelijk dit met Ödland 1953, P73: 'dans une série de matinees litté

raires [...] donnair pour un public d'abonnés.' 

116 Ter vergelijking: het Théâtre Vaudeville had 1300 zitplaatsen, het Théâtte Libre ongeveer 350. 

ri7 Uir de recensies die Ödland (Ödland r953, P74) citeerr, blijkt dat deze Hedda Gabkr zich af

speelde in een Parijse salon anno 1891, dat de weelderige jurk van Hedda de portemonnee 

van haar man ver te boven ging en dat Eilert na het nachtelijke hetenpartijtje, door de 

conventie gedwongen, nier keurig gekamde haren en onberispelijk gestrikre das opkwam. 

De rol van Jürgen Tesman paste nog het best binnen het stramien van het doorsnee-

reperroire in het Théâtre Vaudeville. 

118 Zie voor dit alles Nyholm 1959, P51, P55 en Robichez 1957, PI48, PI49. 
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niets meer was dan een instrumentering van zijn gedachten. Een theater waar 

het stteven niet langer was het zo nauwkeurig mogelijk reproduceren van de 

werkelijkheid, maar waar het creëren van een droomwereld centraal stond. Een 

theater waar de toeschouwer zich kon verliezen en waar hij, in de woorden van de 

invloedrijke Mallarmé, niet zijn alledaags gezicht maar 'l'aspect le plus secret de 

lui-même' zou zien."9 

Nog vóór het moment dat het Théâtre d'Art, in april 1892, om financiële 

redenen zijn deuren definitief moest sluiten, zocht Lugné-Poe weer contact met 

de leden van de Cercle des Escholiers, het groepje waarmee hij gedurende zijn 

schoolperiode toneel had gemaakt. Op 14 november 1891 liet de groep een bro

chure verschijnen waarin onder meer 'stukken van Ibsen' werden aangekondigd. 

Die aankondiging van stukken van Ibsen verdient enige toelichting. Wat 

zag de symbolist Lugné-Poe in de stukken van de 'naturalist' Ibsen? Deak formu

leerde een helder antwoord op deze vraag. 

'One proposition for the new symbolist drama was the synthesis of realistic dra

matic form (versimilitude of situation, conflict and character) with metaphysical 

concepts. [...] The reason why Maeterlinck and other symbolists perceived the 

new psychological drama to be compatible with symbolism was that they under

stood the revelation of hidden psychological life as the revelation of hidden meta

physical principles. The hidden ttuth of human nature was evoked by symbols, 

and ultimately identified psychology with metaphysics.'120 

Het is echter zeer de vraag of Lugné-Poe dat op dat moment al zo precies wist. De 

doctrines voor een symbolistisch theater waren pas in 185*3 uitgekristalliseerd en 

duidelijk omlijnd. Ook de meest consistente intetptetatie van Ibsen als een sym

bolistische toneelschtijver, Maetetlincks 'A propos de Solness Ie Constructeur', 

moest op dat moment nog geschreven worden.121 Nyholm benadert de zaak dan 

ook wat ptozaïscher. In haar studie wordt de stetk toegenomen belangstelling 

voor Ibsen in het Parijs van die dagen benadrukt. Er waren intussen zes stukken in 

vertaling verschenen, de producties van het Théâtre Libre hadden heel wat be

langstelling in de pers gehad en in het Vaudeville waren de voorbereidingen 

voor Hedda Gabler in volle gang. En toen bleek dat één van de Escholiers, Thadée 

119 zie hiervoor Robichez 1957, P45. 

rzo Deak 1984, P31. 
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Nathanson, een vertaling van De vrouw van de zee (La dame de la mer) kon leveren 
en dat dit stuk zich, meer dan de tot nu toe van Ibsen gespeelde stukken, voor 
een poëtische (lees: symbolistische] interpretatie leende, was de beslissing snel 
genomen.122 

De vrouw van de zee zou op \6 december 1892, één jaar na de Hedda Gabler, in 
het Vaudeville in première gaan. Ook over deze eerste symbolistische Ibsen is 
maar weinig concrete informatie beschikbaar. Deak verwijst naar de uitgangs
punten van het Théâtre d'Art en de Maeterlinck-producties die daar werden op
gevoerd. Maar het beeld blijft vaag: een plechtige, eredienstachtige acteerstijl, 
gedempte stemmen (tot onversraanbaarheid toe), een monotone dictie, een een
voudig decor en een toneel dat in halfduistet gehuld was met af en toe een licht
effect en een maskerachtige grime.123 

121 Robichez 1957, P176; Dedk 1984, P31. Robichez noemt Erhardrs Henrik Ibsen et le théâtre con

temporain (1892) als de studie die belangrijk is geweest voor de perceptie van De vrouw van 

de zee als symbolistisch drama (Robichez 1957, pi53n69). De vraag wie Ibsen als eerste bij 

het symbolisme onderbracht, is daarmee nog niet beantwoord. 

Maeterlincks artikel werd gepubliceerd in Le Figaro van 12 april 1894, één dag voor de 

Franse première van het stuk. Hij zou het later onder de titel 'Le tragique quotidien' bijna 

ongewijzigd opnemen in de bundel Le trésor des humbles (1896). De essentie van zijn betoog 

was dat er achter de alledaagse werkelijkheid die het stuk ogenschijnlijk presenteerde een 

verborgen, mysterieuze wetkelijkheid schuil ging die voor het leven veel belangrijker was. 

122 Njholm 1959, P38. Omdat Narhanson er niet in slaagde om de vertaling op tijd af te leve

ren, werd uiteindelijk gebruik gemaakt van de vertaling van Ad. Chennevière en H. Johan-

sen die in het vroege voorjaar van r892 bij Savine verschenen was. In hun voorwoord zet

ten Chennevière en Johansen uiteen dat zij De vrouw van de zee zagen als een symbolistisch 

stuk dat handelde over het thema van de vrijheid. Ook Ibsen personages waren in hun 

ogen symbolisch: 'beings that seem to belong to anothet world and that speak a mystical 

and symbolic language, full of hidden meanings' (geciteerd naat Deak 1993, pr87). 

t23 Deak 1993, pr87 en pi6o-i6y. Over de acteerstijl tekent Deak ook het volgende op: 'Lugné-

Poe wanted great simplicity as well as a certain awkwardness in the gestures and move

ments'. Ook citeert hij uit een recensie op Pelléas et Mélisande: 'The characters walk around 

slowly in hieratic poses,... they speak in a tone of recitative with an irritating monotony' 

(Deak t993, pro». Robichez en Nyholm hebben het in verband met De vrouw van de zee over 

wirte schimmen, geen levende mensen, die uit het donker opdoemen, over 'gestes graves', 

over een langzame en monotone dictie en over 'psalmodiëren' (Robichez 1957, pU4, tt5; 

Nvholm t959, P39). 

Robichez vat de symbolistische ensceneringsprincipes - volgens Mallarmé - als volgt samen: 

'[...] Que Ia scène soit débarrassée de tout ce qui fait obstacle au rêve et particulièrement 

des décors er des costumes trop précis. Que l'acteur ne l'encombre pas d'une présence 

indiscrère. Qu'il se fasse oublier [...]' (Robichez 1957, P46). 
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Ondanks het feit dat de enscenering tedelijk succesvol was en de pers, ondanks 
alle bedenkingen, eensgezind was in de felicitaties aan het adres van de Escho-
liers, brak Lugné-Poe na deze productie met zijn vrienden.124 Zij wilden niet de 
stukken spelen waar hij z'n zinnen op had gezet. In 1893 richtte hij, samen met 
Camille Mauclair en Vuillard, het Théâtre de l'Oeuvre op. Als thuishaven werd 
het Bouffes du Nord gekozen, een wat achteraf gelegen theater dat plaats bood 
aan ongeveer duizend toeschouwers. Net als de voorstellingen van Antoines 
Théâtte Libre, waren de voorstellingen van het Théâtre de l'Oeuvre besloten en 
werden ze één, hooguit twee keer herhaald.125 

Gedurende het eerste seizoen dat het gezelschap actief was, stond Ibsen 
maar liefst drie keer op het programma: als openingsvoorstelling speelde men op 
6 oktober 1893 Rosmersholm, op 10 november, één maand later, volgde Een vijand 
van het volk (Un ennemi du peuple) en op 3 april 1894 Bouwmeester Solnes5 [Solness Ie 
constructeur). In een manifest van Mauclair, dat in oktober 1893 in Mercure de 
France werd afgedrukt, werden Rosmersholm en Bouwmeester Solness de meester
werken van het symbolisme genoemd en Ibsen de beste vettegenwoordiger van 
de artistieke agenda van het Théâtre de l'Oeuvre. Mauclair karakreriseerde die 
agenda met de volgende sleutelwoorden: rebellie, conrroverse, moderne schoon
heid, nieuwe moraliteit, libertijnse ideeën, individualisme, elitairisme en estheti
cisme. Het programma van het Théâtre de l'Oeuvre had dus niet alleen een artis
tieke, maar ook een duidelijke politiek-maatschappelijke component.126 

Graaf Prozor, Ibsens officiële vertalet en vertegenwoordiger in Frankrijk, 
had het intussen raadzaam geacht iemand te sturen die de roen vierentwintig-
jarige Lugné-Poe met raad en daad terzijde kon staan. Het werd de Deense schrij
ver en regisseur Herman Bang. Op het moment dat Bang in Parijs arriveerde, 
waren de repetities voor Rosmersholm al in volle gang. De aanrekeningen die Bang 
maakte over de siruatie zoals hij die aantrof, maken veel duidelijk over acteren 
volgens de principes van het symbolisme. 

124 Robichez (Robichez 1957, P156) specificeert dit verder niet. 

125 Eén generale repetitie voor schrijvers, kunstenaars en critici plus een première voor beta

lend publiek (Deak 1993, pz8i, 1183); zie ook de speellijst die Robichez geeft; Jasper 1947, pt78 

heeft het over één kosruumreperirie plus rwee voorstellingen voor een beperkr publiek. 

126 Deak 1993, pi86. 
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'When I arrived, rhey were already rehearsing. They began with the second act, 

and I saw that I had fallen right into the midst of a symbolist theatre. They acted 

Ibsen as if they were doing Pelléas and Mélisande. The mise-en-scène of Rosmers-

holm is without any firm contours. The actors drift restlessly ovet the stage, re

sembling shadows drifting continuously on the wall. They like to move with 

their arms spread our, their elbows at their sides and fingers stretched out like 

the apostles in old paintings who look as if they had been surprised in rheir 

worship. 

The diction corresponds to this strange appearance. The contours of the lines are 

erased in an ascending and descending chant that is never-ending in its mono

tony. Like in an Russian hymn, its aim is to create a single ongoing mood, and it 

takes the life out of the individual wotds by weaving them into some kind of 

spoken song. 

It was obviously that the intention was to create a gloomy atmosphere. All colors, 

all details, wete etased in order to achieve it. "The white horses" were rhe main 

character in this production of Rosmersholm. Rosmer's estate was enveloped in a 

bizarre and ghostlike atmosphete in which characters appeared like shadows, 

strange sleepwalkers mumbling barely recognizable words, the victims of a secret 
• . . 1 2 7 

mghrmare. 

Bang, die weinig zag in het symbolisme, wekt verderop in zijn dagboek de indruk 

dat hij erin slaagde om de enscenering in realistische richting bij te sturen, maar 

hoewel de concrete informatie schaars is, doen de recensies toch anders vermoe

den. Het zijn dezelfde elementen die weer opduiken: een halfduister toneel, een 

nier-realistische, sterk aangezette grime, een niet-realistische acteerstijl en een 

psalmodië'rende dictie. Het decor zou een vereenvoudigde uitvoering van de door 

Ibsen voorgestelde ruimte geweest zijn. Opvallend was het realistische gehalte 

van de kostuums. Rebekka West ging als een Parisienne gekleed en Rosmer als 

een Franse priester. Brendel deed in zijn uiterlijk denken aan 'Tolstoï gekleed 

als boer'.128 

127 Geciteerd naar Deiïk 1984, P31-32. Bangs dagboekaantekeningen weiden ruim twee weken 

na de première, op 18 oktober 1893, in een Noorse krant (Bergens Tidende) gepubliceerd. 

97 



I B S E N O P D E P L A N K E N 

128 Deze beschrijving is gebaseerd op Dedk 1984 en op Deak 15193. Vergelijk Deak 1993, P198: 
'The degree ro which Rosmersholm's novelry rraumarized French crirics can be seen also in 
rhe facr thar rhe rwenry or so crirics who reviewed rhe producrion paid very little attent-
ion to staging.' Deak ontleent zijn informatie over de enscenering dan ook voor een be
langrijk deel aan recensies die in 1894 en 1895 in Noorwegen en Engeland verschenen, 
naar aanleiding van een tournee van het Théâtre de l'Oeuvre. 

Over de belichting van Rosmersholm is Deak (Denk 1993, P191-192) wel tamelijk concreet: 
Vuillard, die ook her decor onrwierp. gebruikte voornamelijk voerlicht en spots. Door de 
intensiteit van het voetlicht te verminderen, creëerde hij een half-duisrer roneel waarop 
met behulp van de spors - al dan nier in een bepaalde kleur - personages een exrra accent 
konden krijgen. Het tesultaat was 'droomachtig'. 

De perscitaten die Ödland 1953, PI12-113 geeft, wijzen min of meer in dezelfde richting: 
een kleine salon in I, III en IV en in II de werkkamer van Rosmer met een tafel voor een 
glazen deur of venster, en overal boeken. Robichez spreekr in verband mer Rosmersholm 
over een decor dar naar alle waarschijnlijkheid zoveel mogelijk van duidelijke lijnen, van 
anekdotiek ontdaan was (Robichez 1957, P247). En wat het acteren berreft: over de niet-
natuurlijke, statische acteerstijl van Lugné-Poe zelf lijken Deak en Robichez her wel eens. 
Maar daar waar Deak de acteerstijl van Lugné-Poe afzet tegen de realistischer acterende 
rest van het gezelschap, trekr Robichez een lijn russen Lugné-Poe plus zijn actrices en zijn 
(realistischer acterende) acteurs. Lugné-Poe zelf heeft gezegd dat hij, wat zijn manier van 
acreren berrefr, door de Duitsers beïnvloed is. Robichez acht dat onwaarschijnlijk, maar 
zie bijvoorbeeld Tömqvisr 1996, p89 en vergelijk hier de speelstijl van de Freie Bühne, waar 
sprake is van 'Kunstpausen'. In Parijs ging het verhaal dat het 'statische en trage' acteren 
van Lugné-Poe alles te maken had met het feit dat hij z'n teksten nooit kon onthouden. 
Hij was daardoot gedwongen om in de buurt van het souffleurshok te blijven staan (sta
tisch) en pauses in te lassen (ttaag) om z'n tekst weer op re pikken (Robichez 1957, P254). In 
verband met de 'belachelijke' kostumeting citeett Ödland de volgende passage uit een 
brief van Bang aan Brandes, nadar deze zich hierover beklaagd had: 'Franse acteurs vor
men zich nu eenmaal een bepaald beeld over hoe wij, Noorderlingen, gekleed gaan. Daar 
kon ik niets aan veranderen. Wanneer Parijse acteurs voor onze stukken kostuums en kop
pen van boeren en kleinburgers kiezen, dan is dat iets wat in de stukken zelf zit' (Ödland 
1953, P109,110-112). Shaw noemde de grime van Morrensgird 'inappropriarely exaggerat
ed', alsof die was verzorgd door 'an ultra-Impressionist painter who had recklessly abused 
his opporruniry' (Dcdk 1984, P35). 

129 Robichez somr een aanral incidenren op: 9 december 1893: Auguste Vaillant pleegt een 
bomaanslag op het Palais Bourbon ('Huis van Afgevaardigen'); 4 april 1894: de dag na de 
première van Bouwmeester Solness in het L'Oeuvre raakt Laurenr Tailhaude, 'conférencier' 
van het L'Oeuvre, gewond bij een aanslag in resraurant Foyot; 24 juni 1894: presidenr 
Carnot vermoord door Caserio (Robichez 1957, P212). 

130 Zie voor dir alles Nyholm 1959, P42-43 en Deak 1993, P199-203. Om re laren zien hoezeer de 
Franse politieke context de receptie van Een vijand van her volk bepaalde, maakr Deak een 
vergelijking mer de Engelse première van het stuk, een halfjaar eerder, die zonder wan
klanken verliep. Robichez noemt behalve de anatchistische jeugd nog twee jonge pu
blieksgroepen die in het L'Oeuvre bij Ibsen hun hart konden ophalen: de nostalgische 
jeugd en de jeugd die een terugkeer naar her christelijk geloof voorsrond. Robichez wijst 
in dit verband op de religieuze gevoeligheid, her zondebesef, her schuldgevoel van de ge
wezen predikant Rosmer en op her srerke, onbuigzame geloof van Brand (Robichez P217-
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In de artistieke agenda van het Théâtre de l'Oeuvre zoals Mauclair die formuleer

de, was dus niet alleen het symbolistisch gedachtengoed verwerkt, maar zat ook 

een duidelijke politieke component. Dat eerste seizoen van het Théâtre de 

l'Oeuvte viel samen met een essentiële fase in de geschiedenis van het anarchis

me. De repetities van Een vijand van het volk waren ten tijde van het proces tegen 

Ravachol, die schuldig werd bevonden aan het plegen van een aantal aanslagen 

en tet dood werd veroordeeld.129 Demonstraties tegen deze veroordeling waren 

aan de orde van de dag en de stemming onder de met het anarchisme sympathi

serende jonge schrijvers en kunstenaars, die de voorstellingen van Lugné-Poe's 

gezelschap frequenteerden, was opgewonden. Met minachting werd neergekeken 

op het burgerdom dat verantwootdelijk was voor deze veroordeling. Een vijand 

van het volk waatin uitsptaken vallen te beluisteren als 'de meerderheid heeft 

nooit gelijk' en 'de sterkste is hij die het meest alleen staat' moest onder die om

standigheden wel weetklank vinden. Voor het instuderen van het vierde bedrijf, 

waarin Stockmann zijn grote toespraak houdt, waren dan ook meer dan honderd 

figuranten op komen draven, die tijdens en na de repetities verhitte discussies 

voetden. De première zelf liep uit op een politieke manifestatie, niet in de laatste 

plaats door de voordracht van Tailhade die eraan voorafging. Hij wist een groot 

gedeelte van het publiek te shockeren door het stuk ronduit een apologie van het 

anarchisme te noemen, waatbij hij ook nog eens vetbanden legde met de Franse 

actualiteit.130 

218, P223-224). Hij had hier ook Bouwmeester Solness kunnen noemen. Zie ook Liet 1996, 

P99-100. 

Op 14 april 1893 - dus zeven maanden vóór de Parijse première - was in Barcelona ai de 

Caralaanse versie van Een vijand van het volk in première gegaan. Dat Ibsen op het Iberisch 

schiereiland mer dit stuk werd geïntroduceerd, en nier met Hen poppenhuis of Spoken, had 

re maken met de polirieke doeleinden die men nastteefde: bevrijding van de culturele en 

politieke dominantie van het als reacrionair beschouwde Madrid. Ook in Barcelona werd 

Ibsen na de première, waar mer spanning naar was uitgekeken, geannexeerd door de an-

archisren. En ook hier waren heftige discussies her gevolg. Her stuk kon - overigens in 

combinatie met een populaire revue - dan ook tamelijk lang op het repertoire blijven 

(Greflersen 1936, P52; P53-54; P55; P59). De voorstellingen van Een vijand van liet volk in 

Barcelona waren dus de eersre buiren Noorwegen waarbij Ibsen in her licht van actuele, 

politieke gebeurtenissen werd geïnrerprereerd. Parijs (niet alleen in november 1893, maar 

ook in maart 1898 en februari 1899), Moskou (oktober 1900) en Petersburg (1901) zouden 

later nog volgen. Voor de gebeurtenissen in Rusland: zie Nilsson 1957, P218-19; Amiard-

Chevrel 1979, P213; Krag 195e;, P297. 
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Informatie over de manier waarop het stuk geënsceneerd was, is ook dit keer 
schaars. Eén van de figuranten tekende later zijn herinneringen op. Omdat 
Lugné-Poe geen geld had om honderd figuranten van kostuums en grime te voor
zien en daarbij ook niet geïnteresseerd was in een transformatie van jonge Parij-
zenaars in burgers van een Noorse provinciestad - dat zou de universele strek
king van het stuk maar in de weg staan - moest volstaan worden met de volgende 
kunstgrepen: de kragen van de jasjes werden opgezet, de randen van de vilten 
hoeden naar beneden geslagen en de overjassen werden binnenstebuiten gekeerd. 
Ook het kostuum van Lugné-Poe, in de rol van Stockman stelde niet veel voor: een 
versleten overjas en daaronder een oude smoking. Het decor was een kale 
kamer, alleen voorzien van de meeste essentiële meubelstukken.131 

Ruim twee weken na Bouwmeester Solness, de derde Ibsen die dat seizoen in het 
Théâtre de l'Oeuvre te zien was, werd er ook in het Vaudeville weer een poging 
met een stuk van Ibsen gewaagd. Op 20 april 1894 ging daar, opvallend laat in ver
gelijking met Duitsland en Engeland, Eeit poppenhuis (Maison de poupée) in ptemiè-
re.132 De rol van Nora werd gespeeld door de actrice Gabrielle Réjane, in die dagen 
dé lievelinge van het Parijse publiek. Er werd met spanning naar de productie uit
gekeken en als we Nyholm mogen geloven, was dit wat de reacties van het grote 
publiek betreft de eerste werkelijke 'overwinning' die Ibsen in Frankrijk boekte. 
Het lijkt erop dat dit succes alles te maken had met die hoofdrolspeelster.133 Vier 
avondvoorstellingen waren niet genoeg om aan de vraag naar kaartjes te voldoen. 
De enscenering zou eenjaar latet dan ook hernomen worden.134 

Het getal vier in dit verband relativeert het succes overigens wel. Het is 
goed om er nog eens op te wijzen dat ook de producties van Antoine en Lugné-Poe 

131 Zie voor dit alles Deak 1993, P199-200. Voor de laatste Ibsen-enscenering van dar eersre sei

zoen, Bouwmeester Solness, werd niet van dit stramien afgeweken: sjofele kosrumering, 

srerk aangezerre grime en een eenvoudig decor. Alleen voor het decor van het laatste be-

dijf had het gezelschap zich extra inspanningen getroost (Deak 1993, P205-206). 

132 In besloren kring was het stuk al in 1892 te zien geweest. Zie hiervoor Robichez 1957, 

PI5IH51; P434. 

133 Nyholm 1959, P55-58. Törnqvist 1996, P90. Ook de pers was vriendelijker dan anders, al had 

men wel wat bedenkingen over het gedrag van Nora en vond men haar verrrek aan her 

slor onnodig en absurd. Anders dan bij Spoken werd in dit geval de inhoud van Ibsens stuk 

dus wel bediscussieerd. 

134 Dikka Reque 1930, P44n. 
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alleen door de 'happy few' bezocht werden. Hoe fel de reacties in de pers ook 
waren en hoe succesvol en vooral rumoerig de voorstellingen ook verliepen, het 
waren gebeurtenissen die zich in kunsttheaters, voor de ogen van een beperkt, 
elitair publiek voltrokken. Pas toen het gezelschap op 26" december van 1894, acht 
maanden later dus, Een vijand van het volk hernam, was er sprake van een 'two 
weeks' run'. Dit was een noviteit voor Parijs en een groot succes voor Ibsen en her 
L'Oeuvre.135 

Het Théâtre de l'Oeuvre bleef voorlopig ook de plaats waar de Parijzenaar 
naar toe moest om Ibsen te zien. Op 8 mei 18515 gmg Kleine Eyolf (Le petit Eyolfj in 
première, op 22 juni van darzelfde jaar Brand, op 23 juni 1896 volgde Pijlers van de 
samenleving (Les soutiens de la société')136, op 12 november 1896 Peer Gynt en op 23 juni 
1897 Komedie der liefde (La comédie de l'amour). Steeds betrof het hier ensceneringen 
in de beste symbolistische ttaditie. 

Tegen dat symbolisme echter kwam langzamerhand steeds meer weer
stand. In januari 1897 verscheen er een artikel van Georg Brandes in het Franse 
Cosmopolis. Daarin stelde hij dat de Fransen Ibsen nier begrepen en hekelde hij 
de manier waarop Ibsen door Lugné-Poe werd geënsceneerd. Het artikel had tot 
gevolg dat men zich ook in de Franse pers meer en meer ging afvragen of dit nu 
wel de manier was om Ibsen te ensceneten. Uiteindelijk viel ook Ibsen Lugné-Poe 
openlijk af. In een interview verzette hij zich nadrukkelijk tegen het symbolisme 
'met al z'n belichtingseffecten'.137 Zijn nieuwe stuk John Gabriel Borkman ver
trouwde hij dan ook niet meer toe aan Lugné-Poe, maar aan Paul Ginisty, de 
ditecteut van het Odéon, een theater dat door Robichez omschreven wordt als 
'het museum voot het klassieke teperroire'.138 Lugné-Poe begreep dat de bakens 
verzet moesten worden en deed dat vervolgens ook. In de zomer van 1897 schreef 
hij een manifest waarin hij afstand nam van het symbolisme. In het vervolg zou 
hij, zo kondigde hij aan, alleen nog maar toneelstukken op het repertoire nemen 
waar een waarachtige schildering van mensen en het leven werd nagestreefd.139 

Een tournee door Noorwegen deed de rest. Met het spelen van fragmenten uit 

135 Jasper 1947, P178. 

136 Jasper 15)47. P28o geeft 17juni. 

137 Robichez 1957b, P32. SV XIX, p2io e.V.. Zie hier ook hoofdstuk negen, noot 4. 

138 Robichez 19570^32. 

139 Nvholm 1959. P69. 
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licht Frans repertoire en door een ironiserende voordracht te houden over 'die 

oude geschiedenis van het symbolisme', slaagde hij er in om de goede verhoudin

gen met de sceptische Noren en met Ibsen zelf weer te herstellen. Omdat Ginisty 

het stuk nog steeds niet had durven brengen, verliet hij Christiania alsnog met 

de rechten voor John Gabriel Borkman. Daarmee werd hij, in de ogen van pers en 

publiek, gerehabiliteerd. Op 9 november 1897 ging John Gabriel Borkman in pre

mière en keerde Lugné-Poe, in de woorden van Robichez, terug naar het gezonde 

verstand.140 Het Théâtre de l'Oeuvre zou Ibsen in het vervolg natuurlijk spelen 

met, zo nodig, een aantal goed beredeneerde nuances.141 Niet alleen de eenmalige 

voorstelling, ook het stuk zelf mocht zich over een gunstig onthaal verheugen. 

John Gabriel Borkman werd gezien als een klassiek meesterwerk, Ibsen zelf werd 

vergeleken met Aischylos. 

Daarmee leek de weg naar de Parijse podia definitief open te liggen: op 

22 januari 1898 werd Rosmersholm hernomen, op 6 februari Spoken (door Antoine -

dan in zijn eigen Théâtre Antoine), op 29 maart 1898 Een vijand van het volk, op 25 

juni 1898 Bouwmeester Solness en op 19 februari 1899 nogmaals Een vijand van het volk. 

Bij die twee reprises van Een vijand van het volk bleek nogmaals hoe explo

sief het werk van Ibsen onder bepaalde omstandigheden kon zijn. De eerste, op

gevoerd bij gelegenheid van Ibsens zeventigste verjaardag, vond plaats op het 

moment dat Parijs in de ban was van de Dreyfus-affaire. De tweede viel samen 

met presidentsverkiezingen die in een zeer gespannen sfeer verlopen waren. In 

beide gevallen werd de voorstelling door het publiek op de actualiteit betrokken, 

wat weer heel wat tumult teweeg bracht. In oktober r899 zou Lugné-Poe hier nog 

eens een reeks van veertien voorstellingen van Een vijand van het volk op laten vol

gen. Het was dan ook juist dit stuk dat Ibsen in Frankrijk grote bekendheid gaf, 

een bekendheid die verder reikte dan de beperkte kring van trouwe bezoekers van 

het Théâtre de l'Oeuvre.142 

Hoe de situatie voor Ibsen na 1899 werd, lijkt dan verder een kwestie van 

interpretatie van de feiten. Bij Robichez heet het dat Ibsen minder en minder ge-

140 Robichez 1957b, P32. 

141 'Moins d'excentricité, un jeu plus discret, ce compromis entre la suggestion et Ie réalisme 

[...].' Ook de kleding en het decor zou in het vervolg 'normaal' zijn. Wel hield Lugné-Poe 

vast aan een gedempte belichting (Robichez 1957, P439-440). 

142 Robichez 1957. P445-446;Jasper 1947, pij l . 

102 



S E R G E N T O T B A R C E L O N A 

speeld ging worden. Ook door Lugné-Poe, die pas weer in de jaren twintig naar 
zijn jeugdliefde terug zou keren. De verklaring voor deze terugval is, wat Robichez 
betreft, de triomf die Rostand in december 1897 boekte met zijn Cyrano de Bergerac. 
Deze wedergeboorte van de Franse elegantie en helderheid, dit nieuwe, Franse 
esprit zou een omslag in de belangstelling voor Ibsen veroorzaakt hebben.143 

Nyholm beootdeelt dat anders. Lugné-Poe en Desprès bleven Ibsens werk 
nog jaren lang opvoeren en het oeuvre vond in de Russen George en Ludmilla 
Pitoëff nieuwe, talentvolle vertolkers.144 De visie van Jasper lijkt daar op aan te 
sluiten. Wat haar betreft was de strijd rond Ibsen pas na de eeuwwisseling in zijn 
voordeel beslist. Zij noemt in dit verband de triomfen die Desprès in oktober 1903 
boekte als Nota. Ook van deze voorstelling wordt wel gezegd - meldt Jasper - dat 
het de eerste zou zijn waarbij pers en publiek een eensgezind enthousiasme voor 
Ibsen aan de dag legden.145 Een maand later volgden drie succesvolle voorstellin
gen van Spoken in Théâtre Antoine. Ook de kassa-opbrengsten zouden in die jaten 
langzaam aan een stijgende lijn gaan vertonen. Over die drie keer Spoken schreef 
Antoine: 'Les recettes ont été magnifique, presque aussi fortes que celles d'une 
nouveauté. Décidément, Ibsen finira par pénétrer dans le grand public.' Toen 
Antoine in 1906 De wilde eend nog een keer op het repertoire nam, was het stuk 
goed voor ruim drie weken volle zalen.146 

Daar staat tegenover dat het nog tot 1921 zou duren totdat Frankrijks 
meest prestigieuse gezelschap, de Comédie Française, zich aan Ibsen durfde te 
wagen. Na Een vijand van het volk volgt in 1925 Hedda Gabler. Nader onderzoek zal 
uit moeten wijzen hoe het Ibsen, na 1899, in Ftankrijk werkelijk is vergaan.147 

3.6 Samenvatting en conclusies 
In 1850 debuteerde Ibsen als toneelschrijver. Na een lange periode waarin hij 
slechts incidenteel succes boekte, maakte hij in 1866 met Brand in heel Scandinavië 

143 Robichez 1957b, P34-

144 Nyholm 1959, pyz. 

145 Jasper 1947^192-193. 

146 Dikka Reque 1930, P204. 

147 Ödland 1953 geeft nog een aantal opvoeringsjaren voot Spoken (1924, 1942, 1946), De wilde 

eend (1922-29 (op het tepettoire bij het L'Oeuvre), 1934,1939) en Hedda Gabler (1905,1911-

1919 (bij het L'Oeuvte), 1925,1928,1936,1943). Zie in dit verband ook Gravier 1964, pi8: in 

Parijs is er sinds 1939 geen jaar zonder Ibsen gepasseerd. 

IO3 



I B S E N O P DE P L A N K E N 

definitief naam als schrijver. In 1869 brak hij met Verbond der jongeren door als 

schrijver van nieuw, spraakmakend toneel. Na dat succes van Verbond der jongeren 

begonnen de Scandinavische theaters ook een grote(re) belangstelling voor Ibsens 

vroege historie-stukken aan de dag te leggen (1871-1877). Met Pijlers van de samen

leving (1877) evenaarde hij het succes van Verbond derjongeren. Tot 1899 zou er om 

het jaar een nieuw stuk van Ibsen verschijnen, dat in de regel direct door de 

Scandinavische theaters op het repertoire genomen werd. 

Al in 1872 verschenen er toneelstukken van Ibsen in Duitse vertaling en in 1876 

was er voor het eerst een stuk van hem op een Duits podium te zien (De Kroon

pretendenten). In de jaren 187CÎ en 1877 werd in Duirsland ook een aantal van zijn 

andere nationalistisch-romantische stukken opgevoerd. 

In 1878 leek het er even op dat Ibsen ook in Duitsland al definitief naam 

zou maken met Pijlers van de samenleving. Het stuk was zeer snel na publicatie in 

verschillende Berlijnse theaters te zien en veroverde in de loop van het jaar grote 

delen van Duitsland en Oostenrijk. Ibsens volgende stuk, Een poppenhuis (1879), 

werd dan ook onmiddellijk in diverse sreden opgevoerd. Echter zonder succes. 

Het publiek bleef weg, afgeschrikt door de inhoud van het stuk en door Ibsens 

dramaturgie. Met het volgende stuk, Spoken (1881), werd dat er niet beter op. Tus

sen 1880 en 1886 waren er nergens in Duitsland stukken van Ibsen te zien. Ver

talingen van en publicaties óver zijn werk verschenen er wel. 

Pas begin 1887, na een aantal besloten voorstellingen van Spoken leek het 

tij te keren. Binnen twee jaar tijd beleefden Een vijand van het volk, Rosmersholm, De 

wilde eend en De vrouw van de zee hun Duitse ptemière en werd ook Een poppenhuis 

weer op het repertoire genomen. Nadat de Freie Bühne in 1889 mer Spoken ge

opend had, leek de naam Ibsen definitief garant te staan voor succes. Vanaf dat 

moment bleef zijn weik een vast bestanddeel van het repertoire. Otto Brahm (tot 

1912), Carl Heine (1898-1901) en Lindemann en Dumont (1901-1932) zijn in dit 

verband belangrijke namen. Precieze gegevens ontbreken echter. 

Het beeld voor Engeland wijkt hier aanzienlijk van af. Na een periode van zeven

tien jaar (1872-1889) waarin voornamelijk over Ibsen gepubliceerd werd - vooral 

de verdiensre van Edmund Gosse en William Archer - volgde een periode van zeven 

jaar (1889-1896") waarin zijn werk zowel tot heftige discussies in de pers leidde 

(met als hoogtepunt de controverse rond Spoken (1891), als vijf keer goed was voor 
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wekenlange voorstellingsreeksen. Het ging hierbij om ensceneringen van Een 

poppenhuis (1889, met een reprise in 1892), Hedda Gabler [1891), Bouwmeester Solness 

(1893), Een vijand van het volk (18513) e n Kleine Ej>olf(i89ój. Daarna bleef het jaren

lang stil rond Ibsen en zijn werk. Pas vanaf 1913 groeide de belangstelling weer en 

was hij, alleen in Londen al, goed voor gemiddeld twee producties per jaar. 

De geschiedenis van Ibsen in Frankrijk is nauw verweven met de geschiedenis van 

twee Parijse avant-garde-theaters. Na een lange periode waarin uitsluitend en dan 

nog slechts mondjesmaat óver zijn werk gepubliceerd werd (1871-18510), bracht 

eerst Andté Antoine in zijn Théâtre Libre, het podium van het naturalisme, Spoken 

(1890) en De wilde eend (1891) uit. Daarna onrfermde Lugné-Poe zich over Ibsens 

werk. Gebruikmakend van een symbolistische theaterpoëtica, ensceneerde hij De 

vrouw van de zee (1892) en vervolgens, als directeut van het Théâtre de l'Oeuvre, acht 

andere Ibsen-stukken: Rosmersholm (1893), Een vijand van het volk (1893), Bouwmeester 

Solness (1894), Kleine Eyolf (1895), Brand (1895], Pijlers van de samenleving (1896), Peer 

Gynt (1896J en Komedie der liefde (1897). Slechts twee keer was Ibsen gedurende die 

periode in het wat grotere en mondainere Théâtre de Vaudeville te zien : een mis

lukte Hedda Gabler in 1891 en een succesvolle Een poppenhuis in 1894. 

In 1897 zwoer Lugné-Poe het symbolisme af. John Gabriel Borkman dat hij 

in november 1897 ensceneerde, werd zeer gunstig ontvangen en een klassiek 

meesterwerk genoemd. Een aantal reprises volgde. Zeer succesvol was ook Een 

vijand van het volk dat in 1899 vijftien keer kon worden opgevoerd. Net na de 

eeuwwisseling was Ibsen eveneens goed voor een aantal succesvolle producties. 

Daar staat tegenover dat het nog tot 1921 zou duren voordat Frankrijks meest 

prestigieuze gezelschap, De Comédie Ftançaise, zich aan Ibsen zou wagen. 

Wanneer we de inhoud van dit hoofdstuk nog eens bezien, springt een aantal 

zaken in het oog. 

1 Duitsland was er, na de Scandinavische landen, als eerste bij. Na Duits

land volgde Engeland en kort daarop ook Frankrijk. 

2 Duitsland is het enige Europese land waar vóór r9oo ook het vroege natio

nalistisch-romantische werk is opgevoerd. Incidenteel zou dat na de eeuw

wisseling eldets ook wel gebeuren. 

3 De secundaire literatuur laat alleen voorzichtige conclusies toe, maar het 
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lijkt erop dat de stukken van Ibsen in Duitsland vanaf 1887 deel zijn blij

ven uitmaken van het repertoire. In Engeland volgde op een periode waar

in hij veel gespeeld werd (18851-1896') een periode waarin het erg stil werd 

rond zijn persoon en zijn werk (18517-1913). Pas vanaf 15113 zou de belang

stelling weer aangetrokken zijn. Het onduidelijkst is de situatie in Frank

rijk. In ieder geval werd hij daar vanaf 18510 veel gespeeld, maar van een 

groot (publieks)succes lijkt pas rond de eeuwwisseling sprake. Het feit dat 

de Comédie Française zich vanaf 1921 aan Ibsen waagde, kan erop wijzen 

dat hij pas vrij laat deel is gaan uitmaken van de Franse theatercultuur. 

Opvallend is de lange looptijd van een aantal Ibsen-producties in de com

merciële, Londense theaters. De cijfers voor Parijs steken daar schril bij af: 

twee, hooguit drie (besloten) voorstellingen in het Théâtre Libre en het 

Théâtre de l'Oeuvre; vier succesvolle voorstellingen van Een poppenhuis in 

het Théâtre de Vaudeville. Cijfers voor Scandinavië en Duitsland zijn niet 

beschikbaar. 

Opvallend is ook het verschil in receptie. In Engeland werd Ibsen in de 

pers vooral met morele maatstaven gemeten. De nadruk lag op het al dan 

niet vermeende schandaalkarakter van zijn stukken. In Frankrijk had 

men met name moeite met Ibsens dramaturgie en met de enscenerings

strategie van Antoine. De morele kant speelde een veel minder belangrijke 

rol. In Duitsland lijken bezwaren tegen de controversiële inhoud en tegen 

Ibsens dramaturgie even zwaar gewogen te hebben. 

In Frankrijk ontstond er daarnaast opschudding over de politieke lading 

die de stukken van Ibsen zouden hebben. Dat gold vooral voor Een vijand 

van het volk dat door Parijse anarchisten werd geannexeerd. In Noorwegen 

had een aantal stukken die politieke lading ook. Ze werden onmiddellijk 

in contemporaine partij-politieke termen uitgelegd. 

Vooral in Frankrijk (Antoine, Lugné-Poe) maar ook in Duitsland (Brahm, 

Heine, Dumont en Lindemann) heeft een aantal theatermakers voor een 

specifieke benadering gekozen. Vaak was maar heel moeizaam te achter

halen hoe die ensceneringen er nu precies uit hebben gezien en hebben 

geklonken. In een aantal gevallen bleek dat deze ensceneringen aanzien

lijk minder afweken van de toenmalige theaterpraktijk dan gewoonlijk 

wordt aangenomen of nauwelijks voldeden aan de door de regisseurs zelf 

geformuleerde uitgangspunten. 
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4 

'No^ een Hedda Gabler? 

Ja, nog een Hedda Gablerl' 
Ibsen in Nederland in titels en cijfers 

4.1 Inleiding 
In het tweede hoofdstuk werd betoogd dat in studies als deze een volledige inven
tarisatie van gespeelde Ibsen-producties en een analyse van die gegevens niet 
zouden mogen ontbreken. Ontbraken die wel, dan zou dat tot willekeur en slecht 
onderbouwde conclusies leiden. In bijlage twee wordt dan ook een overzicht ge
presenteerd van alle Ibsen-producties die in de periode t88o-tci5)5 in Nederland 
gespeeld zijn. Dat overzicht vormt de basis voor alles wat in dit hoofdstuk aan de 
orde komt: de introductie van Ibsen in Nederland en een uitgebreide kwantita
tieve analyse. In een laatste paragraaf is, voorzover de beschikbare gegevens dat 
toelieten, een vergelijking gemaakt met de situatie in het buitenland. 

In het vorige hoofdstuk is gepoogd Ibsens opmars over de Europese podia 
te reconstrueren. De meeste vragen die daar onbeantwoord bleven, zoals wanneer 
werden de verschillende stukken van Ibsen voor het eerst opgevoerd, hoe lang 
was het origineel toen al uit, hoe lang duurde het na die premières voor de stuk
ken voor een tweede, een derde keer enz. geënsceneerd werden; kunnen voor Ne
derland wel beantwoord worden. 

Het lag aanvankelijk ook in de bedoeling om uit te zoeken hoeveel voor
stellingen de afzonderlijke producties wisten te halen, maar al snel bleek dat 
een buitengewoon tijdrovend karwei te worden. Archieven van gezelschappen en 
schouwburgen, toch al schaars voorradig, gaven hierover maar zelden uitsluitsel. 
De enige manier om deze informatie te achterhalen, was het dag voor dag naplui-
zen van kranten, op zoek naar aankondigingen of korre berichten. Ook omdat deze 
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onderzoeksinspanning waarschijnlijk niet tegen de tesultaten op zou wegen, heb 

ik daatvan afgezien.1 Wanneer ik het aantal voorstellingen van een productie op 

de een of andere manier toch heb weten te achterhalen, is dat vermeld. Dat geldt 

in ieder geval voor alle (Nederlandse) producties uit de periode septembet 1959 -

augustus 1974, toen deze cijfers in het theatetjaarboek werden opgenomen. De 

cijfers die in dit hoofdstuk aan de otde zijn, betreffen dus uitsluitend het aantal 

producties. Dat betekent dat ze vooral iets zeggen over de (relatieve) populatiteit 

van Ibsen onder theatermakers.2 

4.2 De introductie van Ibsen in Nederland: 1880-1900 
De allereerste keer dat in Nederland het doek opging voot een stuk van Ibsen, was 

op 16 oktober 1880. Op die zaterdagavond presenteerde het gezelschap van Van 

Ollefen, Moot en Veltman in de Amsterdamsche Stadsschouwburg Pijlers van de 

samenleving (Steunpilaren der maatschappij). Bij deze gelegenheid drong de naam 

van Ibsen ook voor het eerst door tot de kolommen van Het Nederlandsch Too-

neel, het toneeltijdschrift van Het Nedetlandsch Tooneelverbond dat als belang

rijkste oogmerk had de burgerij weer enthousiast te maken voor de kunst van het 

toneel.3 

Dat juist dit gezelschap als eerste met een Ibsen kwam, mag verbazing

wekkend genoemd worden. Van Ollefen, Moor en Veltman hadden in 1879 de 

concessie voor de Amsterdamse Stadsschouwburg verkregen. Als belangrijkste 

concurrent van Schimmels op vernieuwing gerichte Vereeniging 'Het Nedet

landsch Tooneel', probeerden zij de bespeling van de Stadsschouwburg tot een 

winstgevende onderneming te maken door vooral 'draken' en melodrama's te pro

grammeren. De keuze voor Ibsens Pijlers van de samenleving was tegen die achter-

1 Zie ook noot 21, verderop in dir hoofdstuk. 

2 Deze cijfers zouden meer betekenis krijgen, als ze zouden kunnen worden afgezet regen 

de cijfers van andere auteurs. Binnenkorr zullen de darabesranden van her Theater Insti

tuut Nederland zo'n vergelijking mogelijk maken voor in ieder geval de na-oorlogse 

periode. Zie hier ook noor 21. 

3 Het Nederlandsch Tooneel X (1880/1881) nr3, P46-49. Her was overigens niet de allereerste 

keer dar de naam Ibsen in druk verscheen. In her rijdschrifr Nederland was in 1873 een 

fragmenr van De kroonpretendenten afgedrukr, vertaald dóór en mer een beschouwing vin 

A.W. Srellwagen. In 1878 publiceerde W.G.C. Bijvanck in Los en Vasr een arrikel over Brand; 

in 1879 besreedde C. Vosmaer in de Nederlandsche Specraror aandacht aan Ibsen. Zie voor 

dit alles Meuleman 193t, p5, P36, P40. 
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grond niet bepaald een logische. Het opmerkelijke succes van dit stuk sinds janu
ari 1878 in het Duitse taalgebied - het was binnen eenjaar door meer dan vijftig 
gezelschappen op het repertoire genomen - zal bij de keuze waarschijnlijk een rol 
gespeeld hebben. 

Het stuk en de enscenering door het gezelschap Van Ollefen, Moor en 
Veltman werden in Het Nederlandsch Tooneel uitgebreid en met veel waardering 
besproken.4 Wat 'motivering, tijdverdeeling en repliek' betreft, behoorde het stuk 
tot het beste wat in de laatste jaren voor het voetlicht gekomen was, zo luidde het 
oordeel. Ook de zeldzame dramarische kracht en de zeer goede moraal werden ge
prezen. Opmerkelijk was verder dat 'vaste toneelkarakters' zoals men die kende 
uit het Franse drama, geheel onrbraken. De mensen lieten zich, net als in het 
dagelijks leven, steeds van een andere kant zien. 

Ook de manier waarop de belangrijkste rollen - Veltman als Bernick, 
Moor als Tönissen en mevrouw Vink als Oskar (de Noorse namen waren enigszins 
verminkt) - gespeeld werden, kon de goedkeuring van de recensent van Het 
Nederlandsch Tooneel wegdragen: juist gevoeld, geloofwaardig, respectievelijk 
eenvoudig, natuurlijk en fris. Ook mevrouw van Westerhoven werd geprezen voor 
haar vertolking van de rol van mevrouw Bernick: 'ze kleedt zich met smaak en 
heeft de beschaafde manieren, die enkele huisvriendinnen van consul Bernick in 
hooge mate missen.' Kritiek was er wel op het decor. Het ameublement was voor 
een man als Bernick, 'die schepen uitrust en spoorwegen aanlegt' vrij armoedig. 

Ondanks de lovende woorden verdween Pijlers van de samenleving al snel weer 
van het repertoire, maar de naam van Ibsen dook in de jaren die nu volgden regel
matig op in Het Tooneel, zoals het tijdschrift met ingang van de elfde jaargang 
heette.5 Niet alleen werd de verschijning van een Engelse vertaling van Een poppen
huis gesignaleerd en werd melding gemaakt van het enorme succes dat Ibsen met 
zijn nieuwe stuk Een vijand van het volk in Scandinavië boekte. Ook kon 'met groote 

4 Zie hier ook Uitman 1964, pSn-12. 

5 Het 'zeer goed gespeelde, uitmuntende stuk' trok in Amsterdam 'een hoogst onvoldoend 

aantal' bezoekers. In april, aan het eind van de wintercampagne, was het dan ook al weet 

van het repertoite verdwenen (Het Nederlandsch Tooneel X (1880/1881), P79; X (1880/1881), 

P189). Uit het afficheboek 1879-1880 van het gezelschap Van Ollefen, Moor en Veltman 

(collectie Theater Instituut Nederland) blijkt dat het stuk in de petiode oktober/novem

ber in totaal zes keer gespeeld werd, waarvan vier keer in Amsrerdam. Uitman 1964, pfii 1 

noemt het getal van viet (alleen de viet Amsterdamse voorstellingen?). 
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ingenomenheid' de 'flinke' Nederlandse versie van dar laarsre sruk worden bespro
ken, verraald door Ida Donker, een in Zweden woonachrige Nederlandse actrice.6 

Dar Een vijand van het volk (Een vijand des volks) op 6 februari r884 voor het 
eerst werd opgevoerd, was dus al minder onverwachr. En ook het feit dat dat in 
Rotterdam gebeurde, zal weinig verbazing hebben gewekt. In Rotterdam werkre 
Anroine Jean Le Gras al sinds 1874 aan een verberering van her repertoire en het 
spelniveau. Hij had het systeem van emplooien afgeschaft en probeerde zijn 
acreurs ror hechr samenspel en een naruurlijke speelstijl te brengen. Daarbij was 
Jaap Haspels, één van Le Gras' mededirecreuren in Rotterdam, een groot bewon
deraar en vurig aanhanger van de Noorse dramaturgie, die in Henrik Ibsen 'haar 
messias' had. Haspels had dan ook alles in het werk gesreld om zijn vijfentwin-
tigjarig acteursjubileum luister bij te kunnen zetten met Een vijand van het volk.7 

Ook deze met veel zorg geënsceneerde productie trok maar weinig publiek en 
werd al na rwee keer van het repertoire afgevoerd.8 

De opmars van Ibsen kreeg een belangrijke impuls roen in 1886" Leo Simons de 
hoofdredacteur werd van Het Tooneel. Ook deze letrerkundige had een grote voor
liefde voor Ibsen en hij srak dar gedurende de vier jaar dat zijn hoofdredacreur-
schap duurde bepaald nier onder sroelen of banken. In de eerste jaargang onder 
zijn verantwoordelijkheid wijdde hij een vijf pagina's lange bespreking aan de 
net verschenen Duitse verraling van Rosmersholm gevolgd door een 'rer overwe
ging' waarin hij meldde dat her sruk bij de eerste opvoering in Augsburg diepe 
indruk had gemaakt. 'Zou dit niet voor een onzer Direcries aanleiding kunnen 
geven, om het ook bij ons op 't repertoire te brengen.'9 In de jaren die daarop 
volgden, werden nier alleen allerlei korre berichten over Ibsen en zijn werk opge-

Zie hiervoor achtereenvolgens Het Tooneel XII (1882/1883), pn6; XII (1882/1883), VH5 en 

XIII (1883/84), P85-87. De betteffende vertaling was Een vijand des volks, tocmeelspel in vijf be

drijven (1883). 

Uireindelijk had de Raad van Beheer van de Koninklijke Vereeniging, waaronder de Ror-

rerdammers in die jaren ressorreerden, hem die toestemming verleend. Zit Het Tooneel 

XVIII (1888/1889), P109-110. Vergelijk ook her Weekblad de Amsterdammer van 10 febtuari 

1884 waarin gesproken werd over 'het voorrdurend uirsrellen van de feestvoorsrelling rer 

herinnering aan her 25 jarig jubileum des heeren Haspels'. 

Her Tooneel XIV (1884/85), P197; NRC 7.2.1884; Amsrerdammer 7.2.1884; Weekblad de Am

sterdammet 10.2.1884; Uitman 1964, P613. 

Het Tooneel XVI (1886/87), P131-13«, P144. 
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nomen, maar verschenen ook uitgebreide beschouwingen over Een poppenhuis, De 

vrouw van de zee en De wilde eend. 

Het Ibsen-gehalte van de achttiende jaargang (1888/1889] w a s vanaf het 

eetste nummer wel bijzonder hoog. De Duitse correspondent van Het Tooneel 

bleef berichten over de successen die Ibsen in Duitsland boekte, er werd melding 

gemaakt van de pogingen van de gebroeders van Lier om het Berlijnse Residenz-

Theater naat Nederland te halen voor een aantal Ibsen-voorsrellingen en in het 

nummer van 22 december 1888 werd een ingezonden brief geplaatst waarin ge

vraagd werd of'De Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" het niet aan haren 

naam verplicht [was] om Henrik Ibsen bij het Nederlandsch publiek in te leiden'. 

De tedactie liet weten dat ze de visie van deze briefschrijver deelde en onder

schreef ook diens 'bescheiden meening' dat Een poppenhuis de meeste kans op suc

ces zou bieden.11 

In het zelfde nummer werd ook bericht over een nieuw initiatief. Er was 

een vereniging opgericht die zich de bloei van de dramatische kunst in Neder

land ter harte zou gaan nemen. Men zou zich gaan inspannen voor 'de vertoo

ning van dramatische werken, die niet of slechts bij uitzondering door de be

staande tooneelgezelschappen ten tooneele [werden] gebracht.'12 Wie er allemaal 

lid waren van die vereniging werd in het berichr nier vermeld, maar het ging 

voornamelijk om lettetkundigen en journalisten. De bekendste namen: J.H. Rös-

sing, oud-secretaris van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel' 

en sinds een aantal jaren toneelcriticus van het Nieuws van den Dag, de classicus 

Mendes da Costa, H.L. Betckenhoff, verbonden aan de N R C , en Leo Simons. 

Om te onderzoeken met welk stuk dat nieuwe repertoire het best bij het 

Nederlands publiek geïntroduceerd kon worden, werd er een commissie inge

steld die al vrij snel rot de volgende aanbeveling kwam: 

'Het stuk is van een in het buitenland gevierd schrijver, en werd te onzent nooit 

vertoond. De roem die het elders allerwegen heeft verworven is een waarborg 

10 In 1887 was er een vertaling van Een poppenhuis verschenen.' Nora, tooneelspel in drie bedrijven. 

[Vert, uit het Nootsch doot] Hentica. Voorrede [door Dr.] S.J. Warren. Amsterdam 1887. 

Mocht het tot een opvoering komen, dan zou dat voor de Nederlandse toneelkunst een 

nieuwe 'dageraad' kunnen betekenen, aldus Simons (Het Tooneel XVII (1887/1888), pita-163). 

11 Het Tooneel XVIII (1888/1889), p?, p6z, piS, P63. 

12 Het Tooneel XV1I1 (1888/1889), P<S3-

111 



I B S E N O P D E P L A N K E N 

voor zijn succes bij 't beschaafd publiek in Nederland. Het stuk telt 3 bedrijven, is 

goed gebouwd en boeiend, 't Aantal personen is gering; uitgenomen de accessoires 

tteden vijf karakters in de handeling op. 't Decoratief is zeer eenvoudig: in elk be

drijf dezelfde kamer. De commissie beveelt dus ter vertooning aan: het tooneel-

spel Nora van den noordschen dichter Henrik Ibsen.' 

Ibsens Een poppenhuis dus, omdat het in het buitenland onder de titel Nora zo suc

cesvol was gebleken, omdat er slechts een klein aantal acteurs voor nodig was en 

omdat met één eenvoudig decor volstaan kon worden. Die laatste twee argumen

ten hingen nauw samen met het gebrek aan middelen waar De Tooneelvereeni-

ging mee te kampen had. 

Tegen deze achtergrond was het natuurlijk geen toeval dat Simons Het 

Tooneel van 16 februari 1889 opende met een artikel over Een poppenhuis. Daar 

waar hij eerder nog zijn twijfels had uitgesproken over het door Ibsen gekozen 

slot (in ieder geval zou het publiek daar moeite mee hebben), was Nora's 'zoo vaak 

besproken en gewraakte ommekeer' hem nu geheel duidelijk.14 In datzelfde num

mer, zes pagina's verder, informeerde hij zijn lezers over de nu concrete plannen 

van De Tooneelvereeniging: op 29 maart 1889 zou Een poppenhuis in première 

gaan, ook hier overigens onder de naam Nora.1' 

Die première was een enorm succes. 'Er is hier 14 dagen over anders niet 

dan over Nora gesproken', schreef Leo Simons twee weken later.16 

Alhoewel De Tooneelvereeniging het hoofd financieel niet boven water 

wist te houden en na de tweede voorstelling, op 9 april, ophield te bestaan, is deze 

Een poppenhuis ongetwijfeld de meest succesvolle Ibsen-productie uit de geschie

denis van het Nederlands toneel geweest. Hij werd eerst overgenomen door het 

gezelschap Van Lier en vervolgens door de Salon des Variétés. Na een tournee door 

het hele land, kon op 8 november in Amsterdam de vijftigste voorsrelling gevierd 

worden. De maestro zelf stuurde bij deze gelegenheid een telegram: 'Ueberrasch-

13 geciteerd naar Boshouwcr 1580, P48. 

14 Het Tooneel XVIII (1888/1889). P89-90. 'Ibsens social drama's', een essay van de Engelse cri

ticus en Ibsen-verraler Edmund Gosse dar gepubliceerd was in Fortnightly Review, had 

Simons van inzichr doen veranderen. 

15 Zie voor de voorgeschiedenis en de details van deze eerste Een poppenhuis: Zalm 1996, P514-

518. 

1« Her Tooneel XVIII (1888/1889), pu6. 
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ende Mittheilung hoch erfreut erhalten. Herzlichsten Dank! Sämmtlichen Bet

heiligten ebenso, mit vielen verbindlichen grüssen, Henrik Ibsen.' Uiteindelijk 

zou de enscenering vijfenzestig keer gespeeld worden.17 

Een onmiddellijk gevolg van dit enorme succes was dat ook 's lands eerste 

gezelschap, de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel', zich aan 

Ibsen besloot te gaan wagen. Op 13 oktober 1889 kwam het gezelschap van Schim

mel met De wilde eend. Een seizoen later kon het Nederlandse publiek in de Salon 

des Variétés kennis maken met Spoken. 

Na deze bescheiden inhaalmanoeuvre - het ging hiet steeds om stukken 

die vijf tot tien jaar oud waren - was Nederland er met Hedda Gabler ineens heel 

snel bij. Het stuk vetscheen in december 1890 en beleefde op 26 februari 1891 zijn 

eerste Nederlandse première. De tweede en de derde volgden kort daarop. 

Bij Ibsens volgende stuk herhaalde dat patroon zich niet. Bouwmeester 

Solness (1892) moest anderhalf jaar op een Nederlandse première wachren. Intus

sen waren er wel twee gezelschappen die Rosmercholm op het tepertoire namen en 

kon men kennis maken met de manier waarop Antoine (Théâtre Libre) en Lugné-

Poe (Théâtre de l'Oeuvte) Ibsen ensceneetden. 

Met Kleine Eyolf (1894) ging het wel weer razendsnel. Al op 17 januari 1895, 

dat wil zeggen binnen een maand na publicatie van het origineel, was her stuk 

hiet al in het Duits te zien. Ruim een maand latei volgde de première in het 

Nederlands. Ibsens volgende stuk, John Gabriel Borkinan (1896) ging binnen drie 

maanden bij twee Nederlandse gezelschappen in première. Een enscenering van 

Ibsens laatste stuk, Wanneer wij doden ontwaken (r899), werd wel aangekondigd in 

Het Tooneel van 10 maatt 1900, maar de productie werd op het laatste moment 

afgeblazen. 

Met uitzondering dus van die 'dramatische epiloog' waren in 1900 al 

Ibsens 'samtidsdramer', dat wil zeggen Pijlers van de samenleving (1877) en alles wat 

daarop volgde, in het Nederlands opgevoerd.18 Na de publicatie van Hedda Gabler 

(1890) vond men Ibsen ook hiet blijkbaat zo belangrijk dat in het vervolg al zijn 

17 Kort na die vijfenzestigste voorstelling kon het stuk in mei 1S90 nog eens tien keer wor

den opgevoerd. Omdat de rol van Nota toen niet meer door Aleida Roelofsen maar door 

Anna Sablairolles wetd gespeeld, lijkt her gerechtvaardigd om van een nieuwe enscene

ring te spreken. 

18 De vrouw van de zcc was op 5 aptil rSy5 in première gegaan bij de Koninklijke Vereeniging. 
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stukken - uitgezonderd dus Bouwmeester Solness - binnen korte tot zeer korte tijd 

na verschijnen aan het publiek werden gepresenteerd. 

Opvallend is dat een stuk, als het eenmaal geïntroduceerd was, lange tijd 

op de plank bleef liggen. Om ons tot de laatste, snel geïntroduceerde stukken te 

beperken: drie keer Hedda Gabler in 1891, maar dan negen jaar niets. Bouwmeester 

Solness werd pas in 1923 weer door een gezelschap op het repertoire genomen, 

Kleine E>ol/pas in 1916' en John Gabriel Borkman in 1908.'9 Voor de andere stukken 

zijn de cijfers nauwelijks gunstiger. Ook het zo succesvolle Een poppenhuis moest 

nog altijd zeven jaar op een vervolg wachren. 

Het moet met het publiek te maken hebben gehad. Voorzover dat uit de 

recensies valt op te maken, waren de publieksreacties over de hele linie genomen 

nogal lauw. De voorzichtige conclusie zou dan ook kunnen luiden dat Ibsen door 

theatermakers en critici wel een belangrijk schrijver werd geacht, althans een 

schrijver waar het publiek kennis van moest nemen, maar dat hij geen populaire 

schrijver was. 

4.3 Ibsen-producties in Nederland: een kwantitatieve analyse 

4.3.1 Het totaal aantal Ibsen-producties in de periode 1880-1995 
In totaal zijn er tussen 1880 en 1995 in Nederland 187 Ibsen-producties te zien ge

weest. Dat betekent een gemiddelde van ruim drie producties per rwee seizoenen. 

Van die 187 producties werden er 58 door buitenlandse gezelschappen voor hun 

rekening genomen. Dat is 3:%. De helft van die buitenlandse ensceneringen was 

Duits(talig), 16% was Frans en 16% Belgisch. Engelsen, Noren, Friezen en Italianen 

volgen op eerbiedige afstand. 

4.3.2 Het aantal producties per decennium 
Het rijtje met het totaal aantal producties per decennium vanaf 1880, laat zich op 

elegante wijze in vieren opdelen. Na de eerste jaren (1880-1890) volgen vier decen

nia waarin het aantal Ibsen-producties rond de twintig schommelt (17-26'). Vanaf 

19 Van een aanral stukken waren in de tussentijd wel buitenlandse ensceneringen te zien. 

20 Merk in dit verband ook op dat van de zesentwintig producties die hier in de periode r89r-

1900 te zien waren, bijna de helft (elf) uit de Rotterdamse, Amstetdamse en/of buitenlandse 

premières van de in dat decennium nieuw-verschenen stukken bestond. 
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1930 volgt dan een vrij scherpe daling. Tot 1970, dat wil zeggen, eveneens een 

periode van veertig jaar, beweegt het aantal producties per decennium zich tus

sen vier en negen. Vanaf 1970 volgr dan weer een spectaculaire stijging. De laatste 

twee decennia waren goed voor respectievelijk zeventien en zesentwintig produc

ties. Dat laatste cijfer werd, wat het lopende decennium berrefr, in 19515 a l geëve

naard. In cijfers: (6X18-26X4-9X17-26). 

Ibsen-producties in Nederland 1880-1995 

I z6 I 24 I 17 I 19 I 

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 95 

mmt NEDERLANDSE PRODUCTIES • • • BUITENLANDSE PRODUCTIES 

Ook het rijtje Nederlandse producties per decennium laat zich onder deze vier

deling vangen: (6)(io-i6)(2-7)(i6-2i). Een verschil met het rijtje 'totaal aantal pro

ducties' is dat de top (het grootste aantal producties per decennium) nu duidelijk 

in de laatste groep ligt (21 in de periode 1981-1990) terwijl de toppen in het rijtje 

'totaal aantal producties' toch ook duidelijk in het tweede en derde decennium 

liggen (1891-1900: 26 en 1901-1910: 24 producties). Er zijn hier dus nooit zoveel 

Ibsen-producties te zien geweest als tussen 1981 en 1990 en tussen 1891 en 1910. Er 

zijn hier nooit meer Nederlandse Ibsen-producties te zien geweest dan in de 

periode 1981-1990. Al deze records zullen aan het eind van het lopende decennium 
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zeker gebroken zijn. Dat de periodes 1891-1900 en 1901-1910 zo goed scoorden, is 

voor een belangrijk gedeelte te danken aan het grote aantal buitenlandse produc

ties: respectievelijk tien (5D, 5F) en veertien (10D, 3F, 11). Daarna volgden twee 

decennia die goed waren voor vier en zeven buitenlandse producties (1911-1920: 

4D; 1921-1930: 5D, 1F, 1?). Na 1930 daalde dat aantal verder tot verwaarloosbare 

aantallen (in totaal nog 5D, 5B, 2E, I N en 1FR1). Pas vanaf 1981 was er weer sprake 

van een flinke toename, vooral door toedoen van onze zuiderburen. 

Wat het aantal buitenlandse producties betreft valt de periodisering dus 

iets anders uit: een opdeling in vijven waarbij de overgang van de ene naar de 

andere periode ook niet helemaal spoort met de periodisering voor het totaal aan

tal producties en het totaal aantal Nederlandse producties. In cijfers voor achter

eenvolgens de perioden (1880-1890X1891-1910X1911-1930X1931-1980X1981-1995): 

(0X10-14X4-7X3-1X5-9) 
We zien verder dat het aandeel van de Franse gezelschappen van Antoine 

en Lugné-Poe in eerste instantie even groot was als dat van de Duitsers. Vanaf 

1900 nemen de Duitsers echter het leeuwendeel van de hier gespeelde buitenlandse 

Ibsen-producties voor hun rekening. De Franse bijdrage houdt in feite al na 1904 

op te bestaan (die enkele voorstelling in 1925 daargelaten). 

De vraag in hoeverre deze cijfers nu ook iets over de Nederlandse toneelcultuur in 

zijn totaliteit zeggen, is moeilijk te beantwoorden. De conclusie dat onze toneel-

cultuur na 1900 meer Duits dan Frans georiënteerd is, lijkt voorbarig. We zagen 

hierboven immers al dat de reguliere, Franse gezelschappen Ibsen ook aan hun 

eigen publiek maar zeer mondjesmaat hebben voorgezet. De mogelijkheid dat de 

Fransen hier veelvuldig met ander repertoire geweest zijn, valt niet uit te sluiten. 

Ook mag niet geconcludeerd worden dat de buitenlandse invloed op de Neder

landse toneelcultuur na 1930 sterk afneemt. We zagen immers dat ook de Neder

landse belangstelling voor Ibsen na 1930 scherp daalt. Het is dus heel goed moge

lijk dat er buitenlandse gezelschappen op bezoek zijn geweest, maar dat die ander 

repertoire hebben gespeeld. 

In ieder geval kunnen we ervan uitgaan dat die buitenlandse Ibsen-pro

ducties in die eerste decennia een niet te veronachtzamen factor zijn geweest. 

Niet alleen dat hoge aantal, maar ook het feit dat het tijdschrift Het Tooneel 

ruim aandacht besteedde aan juist ook die Franse en Duitse Ibsens, is daar een in

dicatie voor.21 
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4.3.3 Het aantal producties per seizoen 
Gezien het lage aantal Ibsen-producties tussen 1931 en 1970, is het niet verwon

derlijk dat er in die periode een flink aantal seizoenen was, waarin er geen Ibsens 

werden opgevoerd. In de eerste en de laatste periode komen zulke seizoenen 

nauwelijks voor." 

Seizoenen met een bovengemiddeld aantal Ibsen-premières zijn er meer. 

Vooral de zeer recente periode kent een groot aantal uitschieters: in seizoen 19510/ 

19511 (dat wil zeggen: tussen 1 september 151510 en 31 augustus 195a) waren het er 

acht, in 1994/1995 zeven, in 1991/1992 zes en in 1992/1993 vijf. 

Dat laatste aantal, vijf, werd ook gehaald in de seizoenen 1893/1894,1894/ 

1895,1900/1901 en 1906/1907. Daarvan kwamen er overigens steeds minstens twee 

voor rekening van hier toerende buitenlandse gezelschappen. Dat telatief hoge 

aantal zal in seizoen 1906/1907 zeker verband hebben gehouden met het over

lijden van Ibsen op 23 mei 1906. Het herdenkingsjaar 1928 (op 20 maart van dat 

jaar was het honderd jaar geleden dat Ibsen geboten weid) werd luister bijgezet 

21 Het gaat hietboven dus steeds om het aantal producties pet decennium. Het is heel goed 

mogelijk dat het beeld et anders zou uitzien wanneer ook het aantal voorstellingen in de 

beschouwing zou kunnen worden betrokken. Die buitenlandse gezelschappen waren hier 

steeds voot een kotte toutnee, speelden vaak meerdeie stukken van hun tepettoire en 

konden hun Ibsens hier dus maar één of twee keer laten zien. Door dat relatief grote aan

deel van buitenlandse producties is het waalschijnlijk dat het totaal aantal voorstellingen 

in de periode 1891-1910 veel lager uitvalt dan het aantal voorstellingen in de periode 1971-

1990. Daar komt dan nog eens bij dat men tot aan de Tweede Wereldoorlog her aantal 

voorstellingen van een bepaalde productie afliet hangen van het publiek. Een productie 

werd doorgespeeld zolang er publiek voor was. Na de Tweede Wereldoorlog, de introduc-

rie van overheidssubsidie en de door de overheid opgelegde spreidingsplicht, was een pro

ductie bij vootbaat al goed voor een veerrigtal voorstellingen. Mocht inderdaad blijken 

dar het totaal aantal voorstellingen in de periode ^71-1990 (of zelfs ook in de periode 

1945-1970) beduidend hoger ligt dan het aantal voorsrellingen rot 1930, dan mag niet zo 

maat geconcludeerd worden dar Ibsen in de tweede helft van deze eeuw populairdet was 

bij het Nederlandse rhearerpubliek dan in de eerste helft. 

Als we het aantal toeschouwers als indicerende factot willen nemen voor de populariteit van 

Ibsen, wordt de situatie nog onoverzichrelijker: minder maat goedgevulde zalen vóór de 

Tweede Wereldoorlog tegenovet méét maar halfgevulde zalen erna? Daar komt, als extra 

complicerende factor, vanaf 1970 dan ook nog eens de opkomst van de kleine zaalproduc

ties bij. Zie in dir verband ook het slot van paragraaf 3.4, over andere vragen die in dit vel

band een rol kunnen spelen. 

22 1891/1892,1914/19L5 en 1975/1976. 

117 



I B S E N O P D E P L A N K E N 

met een vijftal Nedetlandse ptoducties, maar dan wel verdeeld over twee seizoe

nen (1927/1928 en 1928/1929). Ook 1956", vijftig jaar na Ibsens overlijden, was een 

herdenkingsjaar. Aan het begin van seizoen 1956/1957 - nog net in het goede jaar, 

maar ruim na de feitelijke herdenking - kwamen drie Nederlandse gezelschap

pen met een Ibsen-première. Verder is er een fiks aantal seizoenen waatin het 

Nederlands publiek vier keer een stuk van Ibsen kon gaan bewonderen.23 

4.3.4 De cijfers voor de afzonderlijke stukken 
De hele periode: 1880-1995. Ook een vergelijking van de cijfers per stuk, levert 

een aantal duidelijke conclusies op. De drie meest gespeelde stukken zijn, met 

een straatlengte voorsprong, achteteenvolgens Spoken (29 producties), Hedda Gabler 

(28 producties) en Een poppenhuis (27 producties). 

Na deze drie stukken volgt er een grote middengroep: tien stukken die 

goed waren voor zes tot zestien ptoducties: Peer Gynt {16), Rosmersholm (15), Bouw

meester Solness (11), Een vijand van het volk (11), De wilde eend (9), Kleine Eyolf (9), Pijlers 

van de samenleving (8), De vrouw van de zee (8), Wanneer wij doden ontwaken (7) en John 

Gabriel Borkman [6] 

Wat dan nog rest zijn drie stukken die hier slechts één keer te zien waten 

(Verbond der jongeren, Brand, Komedie der liefde). 

Beperken we ons tot de Nederlandse producties, dan is Hedda Gabler afge

tekend koploopster: tweeëntwintig keer door een gezelschap geënsceneerd tegen

over achttien keer Spoken en zestien keer Een poppenhuis.24 Peer Gynt en Rosmers-

holm volgen Een poppenhuis op kleine afstand met respectievelijk dertien en elf 

producties. De andere stukken uit de middengroep werden drie tot negen keer in 

productie genomen door een Nederlands gezelschap.25 

Per periode: 1891-1930,1931-1970 en 1971-1995. Ook de rangorde per periode levert 

een aantal interessante gegevens op. Wanneer we de populariteit van de stukken 

23 1890/1891,1896/1897,1923/1924,1987/1988,1989/1990,1993/1994. 

24 Het ligt vooi de hand om de vraag te stellen: waarom zijn juist Hedda Gabler, Een poppen

huis en Spoken in Nederland Ibsens meest gespeelde stukken. Zie in dit verband her slot 

van paragraaf 4.4. 

25 Een vijand van het volk (9), Bouwmeester Solness (7), De vrouw van de zee (ev), Kleine Eyolf (6), 

Pijlers van de samenleving (6), John Gabriel Borkman (5), De wilde eend (4), Wanneer wij doden ont

waken (3). 
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Ibsen-producties in Nederland 1880-1995 

Spoken 

Hedda Gabler 

Het Poppenhuis 

Peer Gynt 

Rosmersholm 

Solness 

Vijand 

Kleine Eyolf 

Wilde eend 

ia Vrouw van de zee 

H Pijlers 

m Wanneer wij doden 
ta 

"i Borkman 
ia 

H Verbond 
u 
=> Brand 
o 
° Komedie der liefde 
^ Keizer 
< 
f- Pretendenten 
z 
Ji Vroeger werk 

5 10 15 

N E D E R L A N D S E P R O D U C T I E S 

zo Z5 30 

: BUITENLANDSE P R O D . 

gedurende de periode 1891-1930 bekijken, dan komt het beeld, over alle Neder

landse en buitenlandse producties bezien, redelijk met het totaalbeeld overeen. 

Van Hedda Gabler waren dertien verschillende ensceneringen te zien; van Een pop

penhuis twaalf en van Spoken elf. Zij werden onmiddellijk gevolgd door Rosmers

holm (9). De rest van de middengroep, waar Peer Gynt op dat moment nog geen 

deel van uitmaakte, volgde op iets grotere afstand.26 

26 Wanneer we alleen naar de Nederlandse producties kijken, dan liggen de verhoudingen 

iets anders. Slechts Hedda Gabkr onderscheidr zich dan nog van de middengroep [9 Neder

landse producties tegenover achtereenvolgens 5 en 7 voot Spoken (net als Rosmersholm) en 

Een poppenhuis). In deze eetste periode vielen ook de eenmalige producties van Verbond der 

jongeren en Komedie der lie/de. 
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Wat de periode 15131-15170 betreft, springt onmiddellijk in het oog dat Spoken hier 
een grote voorsprong neemt op de overige stukken: tien ensceneringen (waatvan 
6 Nederlandse). Hedda Gabier en Een poppenhuis volgen op eerbiedige afstand (4 en 
3 ensceneringen), dit keer echter in gezelschap van Peer Gynt (4). Verder wisten al
leen Rosmersholm (2 keer), De wilde eend (2 keer) en Bouwmeester Solness (1 keer) het 
tot een enscenering te btengen. De laatste periode (1971-1995) is weer voor Hedda 
Gabler (11 ensceneringen), maar dit keer samen met Peer Gynt. Een poppenhuis (10) 
en Spoken (7) volgen.27 Alle andere gespeelde stukken waten nooit vaker dan vier, 
hooguit vijf keer (Bouwmeester Solness) te zien. 

Tot slot: in de periode dat het aantal Ibsen-producties sterk terugloopt, 
vetdwijnt een aantal van de late stukken volledig van het reperroire. John Gabriel 
Borkman is vierenzestig jaar niet te zien geweest, De vrouw van de zee tweeënzestig 
jaar, Wanneer wij doden ontwaken vijfenvijftig jaar en Kleine Eyolf éénenvijftig jaar. 
Zij zijn in dit opzicht recordhouders.28 

Per decennium. Interessant is ook de spreiding van de producties van de afzon
derlijke stukken over de elf decennia. Er zijn een aantal opmerkelijke clustetin-
gen. Zo waren er van 1981 tot 15190 zes producties van Hedda Gabler te zien en vier 
tussen 185)1 en 15100 en 15121 en 1930.29 De hoogtepunten voor Spoken liggen tussen 
1911 en 15120 (5 keet), tussen 1981 en 15190 (5 keer) en tussen 1931 en 15140 (4 keer). 
Een poppenhuis was tussen 1921 en 1930 en tussen 1571 en 1980 vier keer te zien. 

Wat Rosmersholm betreft is de periode 18511-15110 tamelijk opvallend. Acht 
van de in totaal dertien producties waren in deze twee decennia te zien. Iets ver
gelijkbaars geldt voor Pijlers van de samenleving dat tussen 1901 en 1920 vijf van 
zijn in totaal acht ensceneringen beleefde. Peer Gjmt tenslotte is vanaf 15)80 tien 
keer te zien geweest.30 

Als we ons tot de Nedetlandse producties beperken, vinden we voor een 
belangrijk gedeelte diezelfde clusters terug. Hedda Gabler werd tussen 185a en 

27 Wat Nederlandse producties betreft waren de cijfers achtereenvolgens 10,9,5,6. 

28 Het rijtje cijfers voor het aantal gespeelde Ibsen-titels per tien jaat is vanaf 1880: 5 -

11/13/10/10-5/3/6/3 - 12/9/(11). 

29 Wanneer die strikt formele decennia-grenzen los worden gelaren, vallen de cijfers hier en 

daar iers anders uir: Hedda Gabler vijf keer russen 1925 en 1931 bijvoorbeeld (in plaars van 

vier keer tussen 1921 en 1930). 

30 Die hoge score is re danken aan een aantal jeugdtheater- en sttaattheaterproducries. 
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Ibsen-producties in Nederland per decennium 

Spoken 

Hedda Gabler 

Het Poppenhuis 

Peer Gynt 

Rosmersholm 

Solness 

Vijand 

Kleine Eyolf 

Wilde eend 

Vrouw van de zee 

Pijlers 

Wanneer wij doden 

Borkman 

Verbond 

Brand 

Komedie der liefde 

Keizer 

Pretendenten 

Vroeger werk 

1 2FD 3D 4DD 2D 4D 2D 2B 2B 5B 1 

4 3DF 2 4 FD 1 2E 1 6B 2 

2 3D 3FD 2 4D? 2D 2B 2B 2B 5B 1 

1 1 IN 2 5 5EN 

4FD 4DI 1 1 1 1 2 

2F IF 2D 1 1 3B 

I 3F I 2 3B 

2D ID 1 1 3Fr 

1 2 DD 1 ID ID 1 IB 

2F ID 1 2 1 

1 1 2D 3D 

ID ID ID 1 1 2N 

2 1 1 2D 

I 

1 

1 

1880 1890 1900 1910 1920 1950 1940 1950 i960 1970 1980 1990 95 

De letters in de tabel verwijzen naar de hetkomst van de productie: 

D(uits) - F(ians) - B(elgisch) - E(ngels) - Ft(ies) - N(oots) - l(taliaans) - ? (onbekend) 
4FD = 4 producties waarvan 1 Franse en 1 Duitse 

1900 vier keer in het Nederlands geproduceerd en vijf keer tussen 1981 en 151510. In 
dat laatste decennium vinden we ook clusters Peer Gynt en Spoken (5 keer) terug. 
Wat dan nog rest is drie keer Hedda Gabler tussen 1971 en 1980, drie keer Spoken 
tussen 15131 en 15140 en drie keer PeerGjmt tussen 1515(1 en 1995. 

Verklaringen voor deze clusters zijn moeilijk te geven. Alleen de populari
teit van Een poppenhuis kan gemakkelijk in verband worden gebracht met de femi
nistische golf die in de jaren zeventig ook de lage landen overspoelde (zie ook de 
volgende paragraaf). 

Nog enkele losse opmerkingen tot slot. Het feit dat het decennium 1931-
1940 nog redelijk scoort {9 producties) is bijna geheel te danken aan Spoken dat in 
dat decennium vier keer te zien was. 
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Nederlandse Ibsen-producties per decennium 
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Verder is ook duidelijk dat Spoken de kampioen van de regelmaat is. Vanaf 1891 
was het stuk alleen tussen 1971 en 1980 slechts één keer te zien. Hedda Gabler (één 
decennium niet en twee keer 1 keer) en Een poppenhuis (twee decennia niet en één 
keer r keer) volgen op de voet.31 

4.4 Een vergelijking met de situatie elders in Europa 
Als we de introductie van Ibsen in Nederland in een Europese context be

zien, valt een aantal zaken op. Eerder werd al duidelijk dat Duitsland in vergelij
king met Engeland en Frankrijk de nier-Scandinavische nummer één was. Daar 
brengen de Nederlandse cijfers geen verandering in. Daar waar in Duitsland van-

31 Voor alleen de Nederlandse producties komt dat beeld ongeveer overeen. 
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af 1886 alle stukken, te beginnen met Rosmersholm, binnen één jaar hun première 

beleefden, was Nederland pas met Hedda Gabler (18510) bij.32 Alleen met de Rotter

damse Een vijand van het volk in 1884 was Nederland Duitsland en de rest van 

(met-Scandinavisch) Europa te snel af. Duitsland volgde pas in 1887, Engeland en 

Frankrijk volgden nog later, in 1893. 

De belangrijkste conclusie is echter dat Nederland ten opzichte van Enge

land en Frankrijk niet vóór of achter liep. Verschillen waren er wel bij De vrouw 

van de zee (1888) waarmee Nederland tamelijk laat was (1896 tegenover 18511 voor 

Engeland en 1892 voor Frankrijk) en bij De wilde eend (1884) waar Nederland een 

jaar na Duitsland (1888) maar vóór Frankrijk (18511) en Engeland (18514) kwam. Op

merkelijk is verder dat in Engeland en Frankrijk zo tussen 1895 e n l9°5 t o c n °°k 

een aantal van de vroegere Ibsens gespeeld werd. In Nederland bleef dat gedeelte 

van het oeuvre ongespeeld. 

Wat de kwantitatieve analyse betreft: ik ken slechts één voorbeeld van vergelijk

baar gecijfer. Het gaat hier om een onderzoek van Arnljot Stramme Svendsen naar 

de plaats die Ibsen vanaf 1&76 in Noorwegen innam.33 Alhoewel Svendsen andere 

gegevens tot zijn beschikking had en daar ook op een andere manier naar keek, 

laten zijn cijfers zich hier en daar wel met de cijfers voor Ibsen in Nederland ver

gelijken. 

Die vergelijking lukt het best met de cijfers die hij voor de periode 1946-

15174 geeft. Het gaat dan om het aantal Ibsen-enscenetingen dat in heel Noor

wegen te zien is geweest. Zijn conclusie is dat het meest populaire Ibsen-stuk 

Peer Gynt was. Dat werd tussen 1946 en 1974 zestien keer geënsceneerd. Dan vol

gen Spoken (13 keer), Een vijand van het volk en De wilde eend (beide 11 keer), Een 

poppenhuis en Hedda Gabler (beide 10 keer), Brand (8 keer) en Rosmersholm (7 keer). 

De dan nog resterende dertien opgevoerde werken werden één tot vijf keer op

gevoerd. 

In vergelijking met Nederland springt natuurlijk vooral die koppositie 

van Peer Gynt in het oog. Verder valt op dat Een vijand van het volk en De wilde eend 

het qua aantal producties net zo goed doen als Hedda Gabler en Een poppenhuis. 

32 Verder werd in Duirsland in de jaren 1&76-1&78 dus vroeg werk van Ibsen opgevoerd en 

waren Pijlers van de samenleving en Een poppenhuis er razendsnel re zien. 

33 Svendsen 1977. 
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Ook de hoge notering van Brand is opvallend.34 Een laarste conclusie van Svend-

sen die het vermelden waard is, is dat Ibsen in Noorwegen zijn grootste populari

teit rond 15170 beleefde. Dat verschijnsel laat zich niet alleen rijmen met het beeld 

zoals dat hierboven voor Nederland werd geschetst (een belangrijke opleving 

vanaf 1970), maar blijkt zich ook in Duitsland en de Verenigde Staten te hebben 

voorgedaan.35 Twee Ibsen-stukken konden zich in die periode over een bijzondere 

populariteit verheugen: Een vijand van het volk en Een poppenhuis.36 De verklaring 

die hiervoor gegeven wordt, is dat dit de twee stukken waren die rond 1570 het 

duidelijkst aansloten bij actuele kwesties, zoals de ecologische problematiek (het 

milieu) en de vrouwenbeweging.37 

Ook op basis van twee andere publicaties is er nog wel een vergelijking te 

maken. Schanke neemt achter in zijn Ibsen in America: a Century of Change een over

zicht op van de belangrijkste producties tussen 1882 en 15182.3S Dat overzicht is 

34 Daarbovenop heeft Svendsen ook weten te achterhalen hoe veel avonden de verschillende 

stukken werden opgevoerd. Ook dan gaat Peer Gjmr aan de leiding: her sruk werd russen 

rj46 en 1574 maar liefsr 839 gespeeld. Spoken, Een vijand van her volk, Hedda Gabier en Brand 

volgen mer achtereenvolgens 351.307. 290 en 283 vootstellingen. 

Een belangrijk gedeelte van Svendsens cijfermareriaal heeft alleen betrekking op de siru-

arie in Bergen, waar 'Den Narionale Scene' resideert, het tweede gezelschap van Noorwegen. 

Ook voor Bergen geeft Svendsen een overzichr van het totaal aantal vootstellingen per 

sruk. War de rangorde berrefr: Na Peer Gynt en Brand (in Bergen achrereenvolgens goed 

voor 312 en 155 voorsrellingen) werd Spoken her meest gespeeld (105]. Dan volgen Een vij

and van liet volk (105), Komedie der lic/de (85). De wilde eend (82), Rosmersholm (73), Verbond der 

jongeren [66], De Vikingen op Helgoland, Pijlers van de samenleving en Hedda Gabler (63), Vrouwe 

Inger van Östrdt. Een poppenhuis (56), John Gabriel Borkman (54), De vrouw van de zee (50), De 

kroonpretendenten (41), Her/eest op Zonneheuvel (37), Wanneer wij doden onrwaken (32), Bouw

meester Solness (22) en Kleine Eyolf (16). Ook zo bezien dus een volgorde die srerk van de 

Nederlandse situatie afwijkt en niet alleen omdat ook het vtoege werk er tussen zit. 

Opvallend zijn de bescheiden klassering voor zowel Hedda Gabler als Een poppenhuis. 

35 Zie Oberholzer 1977 en Zentner 1977. Oberholzer is overigens de enige die dir mer cijfers 

hard maakt. Het aantal theaters dar Ibsen op her reperroire nam sreeg van seizoen 1969/ 

1970 ror en mer seizoen 1972/1973 van acht (van de 130) tot 29 om in seizoen 1973/1974 

terug te vallen tot zestien. Zie voot de situatie in Nederland ook Bolckmans 1977. 

36 Ook hier is Oberholzer degene die deze bewering mer cijfers ondersteund.' van de tien 

stukken die in deze periode in de Duitslanden, Oostenrijk en Zwirserland re zien waren 

was Een vijand van het volk, met achtentwintig producries verreweg her meesr populair. 

Dan volgen Een poppenhuis (12), Spoken en De wilde eend (11), Hedda Gabler (8) en Pijlers van de 

samenleving (6"). 

37 Zie Bolckmans r977, p2Ä; Oberholzer 1977, P29; Zenrner r977, P39. 

38 Schanke 1988^310-313. 
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dus niet volledig, maar opvallend is wel dat het precies de drie Nederlandse kop
lopers zijn die ook hier het vaakst genoemd worden. Hedda Gabler komt zesen
twintig keer in zijn overzicht voor, Een poppenhuis vijfentwintig keer en Spoken 
zestien keer. 

Het overzicht van de 'Principal London productions' [1880-1959] in het 
vijfde deel van The Oxford Ibsen levert een vergelijkbaar resultaat op.39 De ver
klaring zou kunnen zijn dar Ibsen juist in deze stukken zijn belangrijksre 
vrouwelijke personages creëerde: Hedda Gabler, Nora Helmer en Helene Alving. 
Het zijn, met andere woorden, juisr deze srukken die grore actrices de kans geven 
om te schitteren 

4.5 Samenvatting en conclusies 
Op 16 oktober 1880 was er in Nederland voor het eerst een stuk van Ibsen te zien 
(Pijlers van de samenleving), maar pas zes jaar later, toen Leo Simons de nieuwe 
hoofdredacteur werd van Het Tooneel, kreeg zijn naam een wijdere bekendheid. 
Vanaf 1886 verscheen er in dat toneeltijdschrift een groot aantal artikelen over 
Ibsens werk. Een enscenering van Een poppenhuis (in 1889) door De Tooneelveree-
niging betekende de grote doorbraak. Daarna werden in relatief korte tijd ook De 
wilde eend en Spoken opgevoerd. Mer Hedda Gabler (1890) was Nederland 'bij': twee 
maanden nadat het stuk verschenen was, was het ook hier al te zien. Dat patroon 
zou zich bij bijna alle volgende Ibsen-stukken herhalen. In 1900 waren al Ibsens 
'samtidsdramer' - Pijlers van de samenleving (1877) en de elf stukken die daar op 
volgden - in het Nederlands opgevoerd (op Wanneer wij doden ontwaken na). Het 
beeld voor Nederland is bijna identiek aan het beeld voor Engeland en Frankrijk. 
Een vergelijking leidt tot de conclusie dat de introductie van Ibsen in Nederland 
ongeveer parallel liep met die in Engeland en Frankrijk. 

Het belangrijksre resultaat van dit hoofdstuk is de periodisering die zich 
vrij eenvoudig uit het overzicht van het aantal gespeelde producties per decen
nium laat afleiden. Na een decennium van introductie (1880-1890) vormde de en
scenering van Een poppenhuis (29 maart 1889) het begin van een periode van veer
tigjaar (1890-1930) waarin her aantal producties per decennium rond de twintig 
schommelde. De daarop volgende periode duurde eveneens veertig jaar (1930-

39 The Oxford Ibsen, dl.5, P485-489. 
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1970). In deze periode liep het aantal producties per decennium sterk terug: nooit 
meer dan negen. In de laatste periode (15170-1995) liep het aantal producties per 
decennium weer op tot achtereenvolgens zeventien en zesentwintig. Dat laatste 
getal was in 1995 al gehaald voor het nu lopende decennium. 

Dat betekent dat er in de geschiedenis van Ibsen in Nederland twee be
langrijke omslagpunten zijn die dus ook bijzondere aandacht verdienen: het eer
ste valt rond 1930, als het aantal Ibsen-ensceneringen sterk gaat dalen. Het twee
de valt rond 1970, als het aantal Ibsen-ensceneringen weer een sterk opgaande lijn 
vertoont. 

Andere resultaten die de kwantitatieve analyse opleverde, zijn: 
Tussen 1880 en 1995 is Ibsen hier in totaal 187 keer gespeeld. Dat betekent 

een gemiddelde van ruim drie producties per twee seizoenen. 
Van die 187 producties waren er vijftig van buitenlandse herkomst. 

Buitenlandse gezelschappen waren hier vooral in de periode 1890-1910 en, in iets 
mindere mate, in de periode 1910-1930 actief. Het merendeel van deze buiten
landse Ibsen-producties was van Duitse herkomst (50%). Tot 1904 hadden ook 
Franse gezelschappen hier regelmatig een Ibsen op het repertoire (16%). Vanaf 
1980 waren het vooral Belgische gezelschappen die Nederland met een Ibsen aan
deden. 

Over honderdvijftien jaar bezien, zijn de drie meest gespeelde stukken 
achtereenvolgens Spoken (negenentwintig producties], Hedda Gabler (achtentwin
tig producties) en Een poppenhuis (zevenentwintig producties). Op respectabele af
stand volgt er een grote middengroep: tien stukken die goed zijn voor minimaal 
zes, hooguit zestien producties. 

Beperken we ons tot de Nederlandse producties, dan is Hedda Gabler uitge
sproken koploopster: tweeëntwintig keer geënsceneerd tegenover achttien keer 
Spoken en zestien keer Een poppenhuis. 

Voor de tweede periode (1930-1970) geldt dat niet alleen het aantal produc
ties maar ook het aantal gespeelde titels sterk terugloopt (van vijftien in de eerste 
periode tot zeven in de tweede). In de derde periode stijgt het aantal gespeelde 
titels weer tot veertien. 

Er zijn aanwijzingen dat Hedda Gabler, Spoken en Een poppenhuis niet alleen 
in Nederland Ibsens meeste gespeelde stukken zijn. Een verklaring kan zijn dat 
deze stukken grote actrices de gelegenheid geven te schitteren als Hedda, me
vrouw Alving of Nora. De rangorde in Noorwegen ligt overigens heel anders. 
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Wanneer het om de populariteit van de stukken per periode gaat, zijn de resul
taten als volgt: 

In de eerste periode zijn Hedda Gabler (dertien), Een poppenhuis (twaalf) en 
Spoken (elf) min of meer even populair. 

In de tweede periode blijft Spoken op eenzelfde frequentie zitten (tien) 
maar vallen Hedda Gabler (vier) en Een poppenhuis (drie) sterk terug. 

In de derde periode valt Spoken terug (zes). Hedda Gabler (elf) en Een poppen
huis (tien) zijn terug op het oude niveau (elf). 

Al deze cijfers zeggen alleen iets over Ibsens populariteit onder theatermakers. 
Gegevens over het aantal voorstellingen dat iedere productie wist te halen en de 
zaalbezetting - een indicatie voor de populariteit van Ibsen onder het theaterpu
bliek - zijn moeilijk te achterhalen. 

Het cijfermateriaal zoals dat hier is gepresenteerd, zou meer betekenis 
krijgen wanneer het vergeleken zou kunnen worden met de cijfers voor andere 
toneelschrijvers. Met behulp van de databestanden van het Theater Instituut 
Nederland zal zo'n vergelijking binnenkort uitvoerbaar zijn voor de periode na 
de Tweede Wereldoorlog. 
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SED des Varietes, m BOAS, I D E S £ FA» H 
Directie: KREUKNIET, BIGOT, POOLMAN en BLAASER. 

rsT O R A . 
Tooneelspel ia 3 bedrjjven van den Noorachen nehrjver HENRIK IBSEN, vertaling van HENEICA, 

P E R S O N E N : 

Torwald Hehner, advocaat de Hr. X Maiaerbe. 
Nora* ï | ü vrouw M*, ABBS Bögsing—Sabla'aoîles 
Baak, geneeeheer de Hr. I«. il Smith 
Mevrouw Christine tiinde Mw. Poolman—ïïugsers. 
Niels Krogatad. zaakwaarnemer de Hr. Heari Poelman. 
Kinderen van Heimer en Nora * » * 
Anne-Marie, kindermeid Mw. Harzers—Rozenveld. 
Helene, kamermeisje Mej. Jenny Moiinier. 
Ken dienstman de Hr. J. de Haas. 

De »aadelin» heeft plaats ia het huis van Heimer. 

Bureau geopend 7'/i Uur. Aanvang 8 Our. 

Prijzen : Stalles 99 Cts. Parterre 78 Cts. Loge 60 Cts. Gaanderij 55 Cts. 
Plaateen sjjn dageljflts aan het Bureau te bespreken Tan 10—4 uur, à 10 Ct. extra per plaats, 

f V P r o g r a m m a ' s à, ÏO Cent . 

Kteukniet, Bigot, Poolman en Blaaser, 18 
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Hedenavond spelen wij.... 

Een analyse aan de hand van programmabladen 

5.1 Inleiding 
Als bron voor thearer-historisch onderzoek, heeft her programmablad rot nu toe 
nauwelijks aandacht gekregen. Het aanral publicaties is op de vingers van één 
hand te tellen. Onder dar handjevol bevindt zich er één die aan de geschiedenis 
van het programmablad in Nederland is gewijd.1 Deze studie - Het programma
blad: theatraal teken of souvenir van het theater, een doctoraalscriptie van Jan Hoedjes 
- was erop gericht te achrerhalen in hoeverre het programmablad gebruikt kon 
worden om de intenties van de makers van een enscenering te reconsrrueren. 
Daartoe werden ruim drieduizend programma's bestudeerd, horend bij enscene
ringen van gezelschappen die in de loop der eeuwen vasre of eerste bespeler van 
de Amsterdamse Stadsschouwburg zijn geweest. 

Alhoewel de vooronderstellingen waar Hoedjes voor zijn onderzoek van 
uirging niet houdbaar zijn, bleek zijn studie een zeer bruikbaar uirgangs- en 
referenriepunr. In dir hoofdsruk zal eerst een antwoord worden geformuleerd op 
de vraag welke waarde het programmablad heeft als bron voor theaterhistorisch 

Vergelijk Carlson 1989, pcio: 'Since theatre analysis in the past has emphasized rhe srudy of 

the text and of the performance over rhe srudy of reception, it has given almost no attent

ion to those elements of the event srructure aside from rexr and performance or of rhe 

larger social milieu, which may be as important to the fotmation of the reading of rhe ex

perience as anyrhing acrually presented on the stage. To a few such elements - publicity, 

programs, and reviews - we now turn. The neglect so far of such marrers bij theatte semio-

ticians intetested in leading formation is perhaps even more surprising rhan their neglecr 

bij rhearre hisrorians, since message-bearing construcrs of rhis sorr consrirure for most 

audiences the most obvious firsr exposure ro rhe possible world of the performance rhey 

are going ro see.' 
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onderzoek. Vervolgens zal de reeks van ruim honderd Ibsen-programma's be

schreven worden en zal worden nagegaan war deze programma's ons vertellen 

over de ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland. 

5.2. Het programmablad als bron voor theaterhistorisch 
onderzoek 

Het motto dat Hoedjes zijn onderzoek meegaf, doet vermoeden dat hij teleur

gesteld was over de resultaten: 'Schrijver en regisseur weten vaak zelf niet precies 

wat het werk dat zij afleveren betekent. Laten zij zich - bijvoorbeeld in het pro

grammablad - over hun bedoelingen uit, dan is daar in de opvoering soms weinig 

van terug te vinden. Dergelijke informatie in het programma of in inrerviews 

hoort dan ook zeker niet tot het materiaal, op grond waarvan de voorstelling 

geduid kan worden.'2 

Dat betekent niet dat het programmablad hiermee als historische bron 

kan worden afgevoerd. In de eerste plaats is de conclusie van Hoedjes iets genuan

ceerder. Hoedjes heeft het in zijn evaluatie over materiaal dat zo zijn beperkin

gen heeft, maar niet per definitie onbruikbaar is (in plaats van materiaal op 

grond waarvan de voorstelling 'zeker niet' geduid kan worden).3 Verderop zal 

duidelijk worden onder welke voorwaarden het programmablad wel degelijk on

dersteuning kan bieden bij het duiden van een enscenering. 

In de tweede plaats - en dat is hier van meer belang - gaat Hoedjes ten on

rechte uit van de vooronderstelling dat de samenstelling van het programmablad 

altijd het gevolg is van een bewuste keuze: hij ziet het programmablad als een be-

wusre uiting van de kant van de makers. Hoedjes heeft het bij 'samenstelling' 

niet alleen over de begeleidende teksten in de programma's maar ook over de 

functies of de medewerkers - categorieën is de term die hij er zelf voor gebruikt -

die al dan niet vermeld worden. 

Hij formuleerr zijn uitgangspunt als volgt: 'Ik veronderstel dus dat de kate-

gorieën die vertegenwoordigd zijn in een programmablad, bewust gekozen zijn 

door de theatermakers en dat, voor zo ver ze op een konvenrie berusten, de kon-

ventie bewust is gevolgd.' 

2 Hoedjes ontleende zijn motto aan Bergh 1979, pi£i. 

3 'Het materiaal van de progtammabladen is een beperkte bron van informatie gebleken 

voor wie op zoek is naar intenties van de makers.' Hoedjes 1984, p6i. 
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Hoedjes knoopt hier dan nog een tweede veronderstelling aan vast. Hij interpre
teert het feit dat een bepaalde categorie steeds in het programmablad voorkomt, 
als een signaal dat de makers veel waarde hechten aan het correlerende tekensys
teem in de voorstelling. 'Bijvoorbeeld: wanneer een gezelschap in haar program
ma's steeds het dekorontwerp afdrukt, dan interpreteer ik dat als dat het gezel
schap te kennen geeft dat zij veel waarde hecht aan het theatrale teken van het 
dekor en dar zij de verwachting van het publiek stuurt, zodanig dat het 
publiek het dekor kan toetsen aan de afbeelding in het programmablad, waarvoor 
een bewuste observatie van het dekor noodzakelijk is.'4 

Hier kan wel het een en ander tegen worden ingebracht. In de eerste plaats moet 
het het één of het ander zijn: óf het programmablad wordt 'bewust' samen
gesteld, óf bij het samenstellen van het programmablad volgt men de conventie 
van dat moment. Die twee zijn, uit de aard der zaak, niet met elkaar te verenigen. 
Het kenmerk van een conventie is nu juist dat er 'automatisch' of 'onbewust' 
voor gekozen wordt. 

Juister lijkt het mij om te veronderstellen dat de samenstelling van het 
programmablad iets is dat normaal gesproken inderdaad door de conventie van 
het moment gedicteerd wordt, en dat er over her algemeen dus geen bewuste 
keuzes aan ten grondslag liggen. Pas wanneer de makers bij de samenstelling van 
het programmablad afwijken van die conventie, kan er gedacht worden aan be
wuste keuze. 

In de tweede plaats, en in het verlengde hiervan, moet dan ook Hoedjes 
tweede veronderstelling worden aangepast: als we ervan uitgaan dat bij de 
samenstelling van het programmablad de conventie wordt gevolgd, kan daaruit 
niet geconcludeerd worden dat het de makers zijn die veel waarde hechten aan 
het vermelden van een bepaalde categorie, maar dat het, bij wijze van spreken, 
het theatrale systeem is dat daaraan waarde hecht. 

Het programmablad is zo bezien een mooi voorbeeld van wat de Franse 
hisroricus Vovelle een 'onwillekeurige getuigenis' noemt, een bron waarin de 
mensen hun geschiedenis vastleggen zonder het te weten. In één van zijn essays 

4 Zie voor dit alles Hoedjes 1984, p8. Later voegt Hoedjes daar nog twee redenen aan toe: men 

vermeldde bijvoorbeeld de naam van de kapper omdat er veel geld aan her kapwerk was 

uitgegeven of omdat men het werk van de kapper waardeerde (Hoedjes 1984, P25). 
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geeft Vovelle een aantal voorbeelden van dit soort 'onwillekeurige getuigenissen' 

waarvan hij bij zijn eigen onderzoek naar het verschijnsel 'dood' en religieuze be

leving gebruik maakte.5 Zo deed hij onder meer zijn voordeel met een compilatie 

van zo'n duizend Amerikaanse grafschriften uit de jaren ic>6b-i8i3. Ook bestu

deerde hij een corpus van honderden overlijdensberichten van Ftanse aristocra-

ren en notabelen vanaf het begin van de negentiende tot in de twintigste eeuw. 

Uitgangspunt bij dit soort onderzoek is steeds dat men als bron een seriële 

reeks van objecten kiest die in essentie, gedurende lange tijd, naar vorm en functie 

gelijk blijven. Die bron of indicator, in de terminologie van Vovelle, wordt vervol

gens relevant verklaard om over een lange duur een bepaalde ontwikkeling - bij

voorbeeld in het denken over de dood - te analyseren. 

Het staat buiten kijf dat de meer dan drieduizend programma's die 

Hoedjes bestudeetde een seriële reeks vormen. Analoog geredeneerd zou analyse 

ervan dus iets duidelijk moeten maken over ontwikkelingen in het Nederlandse 

theatrale systeem. Preciezer en concreter geformuleerd: de samenstelling van het 

programmablad zou iets moet verraden over de functies die binnen het produc

tieproces een rol speelden en over de waarde van de correlerende tekensystemen 

in de enscenering. Om op de woorden van Hoedjes te variëren: wanneer het 

bijvoorbeeld gebruikelijk is geworden steeds de naam van de decotontwetper in 

het programma op te nemen, vertegenwoordigen de decorontwetper en het 

decor een vasre waarde binnen het theattale systeem zoals dat op dat moment 

functioneert. 

Dit alles levert voor de bestudering van het programmablad als histori

sche bron de volgende uitgangspunten op: 

A Het ptogrammablad is een 'onwillekeurige getuigenis' en wordt (dus) vol

gens de conventie of de norm van het moment samengesteld. 

B De samenstelling van het programmablad verraadt dientengevolge in eer

ste instantie iets ovet de notmen die op dat moment binnen het theatrale 

systeem gelden. 

5 Het betreffende essay is 'De harten en de nieren: is het mogelijk een godsdienstgeschiede

nis te schtijven vanuit de sporen' en werd opgenomen in Vovelle 1985, P71-83. Van zijn on

derzoek naar dood en religieuze beleving deed Vovelle onder meer verslag in Mourir autre-

/ois (1974) en in La mort en l'Occident de 1300 à nosjours (1983). 
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il II 

ROSMERSHOLM 
Tooneelspel in vier bedrijven van H E N R I K IBSEN, 

naar de oorspronkelijke Xoorsehe uitgave door 

,». CLANT VAX DER MIJLL-PIEPERS. Regie: L. H. CHRISPIJN. 

Johannes Rosmer, eigenaar van Bos-

mersholra, gewezen Predikant , : . . de Hr. L. H. C H R I S T O F . 

Rebekka West, in huis bij Rosiner. . Mevr. THEO MANN-

B O ü W M E B S T E R . 

Rector Kroll, Rosmer s Zwager de Hr. J A N C. DE VOS. 

UU-ik Brendel , Louis GIMBERG. 

Peder Mortensgaard „ H. K. TETJNE. 

Juffrouw Helseth, huishoudster op 

Rosmersholm  Mevr. L. v. KORLAAR-
VAN DAM. 

Het stuk speelt, op Rosmersholm, een oude heerenhoeve in den 

omtrek van een kleine stad aan de fjord in Westelijk Noorwegen. 

lc Opvoering 17 Sept. '10. 

Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsen Tooneel', 1010 
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C Vanaf het moment dat de samenstelling van het programmablad blijvend 

verandert, verandert er ook iets in de normen die gelden binnen het thea

trale systeem. 

D Pas nadat de norm voor een bepaalde periode gereconstrueerd is, wordt 

zichtbaar waar er incidenteel van de norm wordt afgeweken. In die geval

len kan er sprake zijn van een doelbewuste keuze van de makers waarmee 

zij iets verraden over hun intenties of bedoelingen. 

Op basis van de waarnemingen die Hoedjes deed, en gepreciseerd met de resulta

ten die een analyse van de Ibsen-programma's opleverde, zal hieronder dus de 

norm worden gereconstrueerd die gegolden heeft bij de samenstelling van het 

programmablad in de periode 1880-19515. Daartoe zal eerst geturfd worden gedu

rende welke periode welke functies en/of tekensystemen wèl en welke functies 

en/of tekensystemen niet vermeld werden. 

Vervolgens zal gekeken worden naar de manier waarop in die Ibsen-pro

gramma's de verschillende functies en tekensystemen worden gepresenteerd. 

Uitgangspunt daarbij was dat een functie of tekensysteem van groter belang is 

naarmate hij prominenter op het programmablad vermeld staat. Prominentie 

kan worden afgelezen uit de volgorde waarin de verschillende functies en teken

systemen worden gepresenteerd, maar ook uit zaken als de gebruikte lettertypes 

en de positie op de pagina. Hoe de samenhang tussen 'prominentie' en zaken als 

volgorde, lettertype, positie op de pagina precies ligt, is echter allesbehalve duide

lijk. Gaat volgorde boven een vetter lettertype? Gaat vermelding rechtsboven 

boven vermelding centraal op de pagina? Hieronder zal daarom alleen volgorde, 

als tamelijk objectieve maatstaf, aan de orde komen.6 

Nadat de norm zo is gereconstrueerd, kan vervolgens worden vastgesteld 

op welke momenten hij blijvend veranderd is. Die momenten indiceren dus ook 

een blijvende verandering in het Nederlandse theatrale systeem. Later, wanneer 

de Nederlandse Ibsen-ensceneringen aan de orde komen, kan worden nagegaan 

of in de samenstelling van het programma de norm van dat moment al dan niet 

gevolgd werd. In dat laatste geval, wanneer er dus van de norm werd afgeweken, 

zou dat iets duidelijk kunnen maken over de intenties van de makers. 

5.3 Het materiaal en de analyse 

Het onderzoek van Hoedjes bettof, als gezegd, programma's van de gezelschap-
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pen die eerste of vaste bespeler van de Amsterdamse Stadsschouwburg zijn ge
weest. Zijn onderzoek besloeg een periode van ruim twee eeuwen (1761-1984) 
waarvoor hij ruim drieduizend programma's en affiches wist te traceren. 

Het materiaal dat in deze paragraaf onder de loep wordt gelegd, zijn hon
derdzeventien Ibsen-programma's. Dat zijn niet alle Ibsen-programma's uit de 
periode 1880-19515 die er op het Theater Instituut Nederland bewaard worden. In 
principe heb ik per enscenering sreeds voor één programma bij een voorstelling 
in de eigen schouwburg gekozen. Slechrs wanneer andere programma's (ofwel bij 
voorstellingen in de eigen schouwburg; ofwel bij voorsrellingen elders in het 
land] van dat 'origineel' afweken, werd één enscenering door meerdere program
ma's vertegenwoordigd. Dit kwam overigens na het seizoen 1955/1956 niet meer 

voor.7 

Verder zal het hieronder steeds uitsluitend om de ensceneringsgegevens 
gaan. Er wordt gekeken naar twee soorten informatie: informatie omtrent de 
medewerkers aan de betreffende enscenering en informatie die Ibsen aan zijn 
stuk meegaf (titel, genre-aanduiding, personages inclusief de nadere gegevens 
betreffende maatschappelijke functies en familie-relaties en plaats van hande

ln Carlson 1989, P90-91 wordt al gewezen op de impliciete boodschap die in de volgorde 

kan worden overgedragen wanneer er afgeweken wordt van de standaardvolgorde. Vol

gens Carlson is de standaardvolgorde op (Engelse) aanplakbiljetten nog steeds: de naam 

van het theater, de titel van het stuk en de naam van de schrijver, namen van de persona

ges (vaak met een korte aanduiding van de onderlinge relaties) en de vertolkende acteurs, 

tijd en plaats van handeling. Als voorbeeld van een afwijkende volgorde noemt Catlson 

het aanplakbiljet voor een Midsummer Night's Dream uit r87o. De titel van het stuk werd 

niet gevolgd door de naam van de auteut. maar door de naam van de decorontwerper. 

Vervolgens kwamen, in deze volgorde, ' the props master, the designers of machinery and 

costumes, then the choreographer and the conductor, then the actors'. Ook regisseurs of 

acteurs kunnen op deze manier naar voren worden geschoven: 'The Peter Brook production 

of A Midsummer Night's Dream' en 'The Res presents Anthony Sher in RICHARD III.' 

Tot seizoen 1967/1968 werden programmaboekjes door de schouwburgen verzorgd en dus 

nier door het uitvoerende gezelschap (zie hiervoor Hoedjes 1984, P36). Ik heb echter geen 

'afwijkingen' ontdekt die hierop waren terug re voeren. In een aanral gevallen lijkt er slor

digheid in her spel te zijn. Zo ontbreekr de naam van regisseur Van Dalsum op her pro

gramma van de Bouwmeester Solness dat de Groote Schouwburg in Rotterdam voor de mati

nee van zondag 25 november 1923 liet drukken, rerwijl hij op het 'eigen' programma van 

Theater Verkade wel voorkomt. Er zijn wel bepaalde gezelschappen die hun eigen 'afwij

king' hebben. Zo werd de naam van de regisseur bij de Ibsen-producties van Het Tooneel 

(1908; 1911) tegen de norm in, nâ de rolverdeling afgedrukt. 
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STADSSCHOUWBURG 

GEMEENTELIJK THEATERBEDRIJF - AFDEELING TOONEEL 
INT.: C O R VAN D K LUGT MELSERT 

SPOKEN 
IN DRIE BEDRIJVEN VAN HENRIK 18SEN 

UIT HET NOORSCH VERTAALD DOOR J. CLAN*' V. D. MIJLL-PIEPERS 

REGIE : COR VAN DER LÜGT MELSERT 

Personen : 

Mevrouw Helene Alving Magda Janssens 

Oswald Alving, haar z o o n . - Johan Schmitz 

Dominee Manders . . . Henri Eerens 

Engstrand • - . . . . Johan Elsensohn 

Regine Engstrand, bij Me^*rouw Alving in huis wonei'd . . Elisabetli Andersen 

Het stuk speelt ten huize van Mevrouw Alving 

Decor: JXare! Bruckman 

Stadsdrukkerij Amsterdam 

Gemeentelijk Theaterbedrijf, 1043 
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ling). De aanwezigheid van advertenties, begeleidende teksten, foto's en derge
lijke wordt in sommige gevallen gesignaleerd maar blijft verder buiten beschou
wing. 

Uit het historisch overzicht dat Hoedjes geeft, wordt duidelijk dat het programma

blad, en zijn onmiddellijke voorloper het aanplakbiljet, steeds meer elementen 

zijn gaan bevatten. Vanaf het allereerste begin - het oudst bewaard gebleven aan

plakbiljet stamt uit 1761 en het eerste programmablad uit 1827 - werd in ieder ge

val de titel van het stuk vermeld, het genre waarroe het behoorde en, veel vaker 

dan de naam van de auteur, de naam van de vertaler-bewerker. 

Zo rond 1800 werden daar de namen van de optredende acteurs en actrices 
aan toegevoegd. Vanaf 182t ging men ertoe over om de complete rolverdeling af te 
drukken.8 

Dat was ook de situatie op het moment dat Ibsen in Nederland werd 

geïntroduceerd. Als voorbeeld kan hier het programma dienen bij de enscenering 

van De wilde eend, dat op 22 oktobet 18851 door de Koninklijke Vereeniging 'Het 

Nederlandsch Tooneel' in de Amsterdamse Stadsschouwburg werd opgevoerd. 

Behalve zaken als de naam van het gezelschap en de datum van opvoering, staat 

daarop te lezen: 'De Wilde Eend, Tooneelspel in 5 bedrijven van H E N R I K IBSEN, 

vertaling van ARNOLD I S I N G JR.' Daarna volgen de namen van de personages 

met nadere aanduidingen als familie-relaties en maatschappelijke functies die 

Ibsen daaraan toevoegde en de plaats van handeling. Daar is in dit geval dan nog 

expliciet bij vermeld dat het stuk in Noorwegen speelt. 

De zeventien programma's die ik voor de periode 1880-15100 heb weten te 

traceren, volgen praktisch allemaal dit stramien. Ze geven achtereenvolgens dus 

in ieder geval 

* de titel van het stuk 

* de genre-aanduiding9 

Hoedjes geeft als mogelijke verklaring dat er rond iSoo op de Nederlandse podia een aan
tal 'grote' acteurs actief was (Hoedjes 1984, P49). 

In het geval van de hier gespeelde Ibsen-stukken is dat praktisch altijd 'tooneelspel (in 
drie/vier/vijf bedrijven'). De enige uitzonderingen zijn Het verbond dcrjongimt, blijspel in 
vijf bedrijven, Spoken, een familiedrama in drie bedrijven en Wanneer wij doden ontwaken, 
een dramatische epiloog in drie bedrijven. 
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* het aantal bedtijven 
* de naam van de auteur 
* de naam van de vertaler 
* de personages (plus nadere omschrijving) en de namen van de vertolkende 

acteurs 

In de helft van het aantal gevallen volgt dan nog de plaats van handeling. Ten op
zichte van het begin van de negentiende eeuw zijn de enige nieuwe elementen 
dus de naam van de auteur en die plaatsaanduiding.10 

In 1900 wordt deze reeks uitgebreid met de naam van de regisseur. Die zal 
in het vervolg praktisch nooit meer op de programma's ontbreken.11 Tot in de 
jaren dertig was het overigens nog zeer gebruikelijk om regisseren met acteren te 
combineren. In ongeveer vijftig procent van de gevallen nam de regisseur ook één 
van de rollen voor zijn rekening. Na 1933 komt dat in de Ibsen-stukken nauwe
lijks meer voor. Blijkbaar was het toen niet langer mogelijk (of werd het niet lan
ger acceptabel geacht) om deze twee functies in één persoon te verenigen. Ik telde, 
nâ 1933, niet meer dan zeven gevallen. 

Vanaf het seizoen 1904/1905 worden de programma's ineens veel omvang
rijker. Van folders worden het boekjes, die naast de voorstellingsgegevens meestal 
ook begeleidende teksten bevatten - overigens vaak niet meer dan een samenvat-

10 Hoedjes verzuimt aan te geven vanaf wanneer men die naam van de auteur, bij vertaald 

werk, standaard begon re vermelden. In de in zijn srudic afgedrukte ptogramma's komt 

de naam van de auteur vanaf 18251 steeds voor. Een plaarsaanduiding wordt door Hoedjes 

voor het eersr gesignaleerd op een programma uit 1844 (Hoedjes 1984. P17). De enige voor-

beelden van programma's waar de naam van Ibsen op ontbteekt zijn die bij de Hedda 

Gabler van Att & Pto (1990) en bij Hen poppenhuis van Globe (198Ä). 

De namen van de vertalers blijven een vast bestanddeel. Alleen in de periode 1910-1940 en 

in de periode ^90-1995 onrbreken ze wel eens, onder meer bij de Ibsen-enscenetingen van 

HetTooneel(i9o8en 1911) en van Die Haghespelers (1913 en 1923). 

11 Dat is ruim rwinrig jaar eerder dan Hoedjes veronderstelt. Hoedjes, die zeer gespirsr is op 

eersre vermeldingen, rrof de aanduiding 'regisseur' voor her eerst aan in 1857. De term op 

zich was roen al langer bekend. Hoedjes verwijsr in dit verband naar een programma uit 

1829, horende bij een voorsrelling van her Franse blijspel Dertifl jaren tooneeldienst, waarin de 

heer P.J. Snoeck de rol van 'een regisseur' voor zijn rekening nam (Hoedjes 1984, p2Ä, pi8). 

Vóór 1900 komr de aanduiding 'regisseur' in de Ibsen-programma's slechrs twee keer voor. 

Twee keer ttof ik de aanduiding 'arristiek leider' aan en twee keer werd vermeld wie er 

voor de 'mise-en-scène' veranrwoordelijk was. 
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ting van het stuk - en foto-portretten van de schrijver, regisseur of acteurs.12 

Maar het duurt dan nog ruim dertig jaar voordat er weer een naam aan de lijst 
wordt toegevoegd. Pas vanaf 1938 wordt standaard vermeld wie verantwoordelijk 
is voor het ontwerp en de realisering van het decor. 

Vanaf 1955, dus nog eens zeventien jaar later, wordt daar steeds de naam 
van de kostuumontwerper aan toegevoegd. Vanaf dat jaar wordt er ook, als laatste 
categorie, een blokje met namen van overige medewerkers afgedrukt. Daaronder 
vallen onder meer degene die de technische leiding had, het hoofd van het atelier 
en degene die het kap werk of de grime verzorgde. Wanneer een of ander was uit
besteed, wordt hier steeds de naam van de betreffende firma vermeld.13 

In 197t wordt in het programma van Een vijand van het volk (Globe, 1973) 
ineens een lijst afgedrukt die helemaal compleet lijkt. Na de vertaler, regisseur en 
de vormgever worden achtereenvolgens de namen gegeven van (en bij) de regie
assistente, de technische leiding, de technici, de rekwisieten, de souffleur, de 
kleedster, de uitvoering van de kostuums, de uitvoering van het decor, het kap-

Hoedjes 1984, p22. Ook op programma's van Het Nederlandsch Tooneel werden in de be

ginjaren, net na 1876 dus, begeleidende teksten afgedrukt (Hoedjes 1984, p2o). 

Tot 1938 werd er slechts acht keer een decorontwerper genoemd. Het gaat hier om ensce

neringen van Nora (1885), Rosmersholm (1893), John Gabriel Borkman (1897), John Gabriel 

Borkman (1908), Nora (1911), Nora (1926), Peer Gjmt (1926) en Kleine E>'olf(i927). 

Bij 'kostuums' werd eerder alleen een naam gegeven bij Een vijand van het volk uit 1928 en 

bij Spoken uit 1946. 

Rond 1930 begon de periode dat Ibsen relatief weinig werd opgevoerd. Et zitten hier dus 

nogal wat gaten in de reeks. Ondanks dat blijken mijn bevindingen redelijk met die van 

Hoedjes overeen te stemmen. Volgens hem werden de namen van de ontwerpers of leve

ranciers van de decors en/of de kostuums in de jaren rwintig tegelmatig vermeld (Hoedjes 

1984, p26). In de jaren derrig werd de naam van de decorontwerpet 'vtijwel altijd' en die 

van de kostuumontwetper 'soms' genoemd (Hoedjes 1984. P27J. 

De eersre vermelding van de naam van de decorontwerper rrof Hoedjes overigens al in 

1824 aan. Daarbij, en ook bij de daarop volgende malen, ging het om de decors voor een 

'ballet' of 'vettooning'. Pas in 1842 werd de naam van een decoronrwerper voor het eerst 

genoemd in vetband met een 'tooneelspel' (Hoedjes 1984, P17). 

Van de laatste categorie, die van de overige medewerkers, lijkt voot de betekenis van de 

enscenering alleen de kapper/grimeur van enig belang. Hoedjes kwam hem 'ergens in het 

tweede decennium van deze eeuw' voor her eerst tegen. In de jaren derrig werd hij. of her 

bedrijf dar her kapwerk verzorgde, 'soms' genoemd (Hoedjes 1984, P27). In de Ibsen-pro-

gramma's trof ik een Coiffeur-Grimeur aan in het programma van Hedda Gabler uit 1913 

en een kapper bij Peer G.ynt uit 1941. Namen van de leden van de technische staf kwam 

Hoedjes voor het eerst regen in een programma uir 1885 (Hoedjes 1984, p2i). 
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werk en de foto's. Dit zal in het vervolg ook zo blijven. Alleen op de programma's 
van kleine, experimentele gezelschappen, willen ze nog wel eens ontbreken. 

Er resten dan nog twee namen: die van de (productie)dramaturg en die 
van de man of vrouw die verantwoordelijk is voor het lichtontwerp. Die namen 
vinden we achtereenvolgens vanaf 1979 en lyij steeds in de programma's terug.14 

Naast deze gegevens betreffende de functies en tekensystemen bevatten de pro
gramma's dus ook de gegevens die Ibsen aan zijn stukken meegaf. Ovet het alge
meen kan men zeggen dat die gegevens tamelijk getrouw werden overgenomen. 
De titel, de genre-aanduiding/omvang, de personages met de door Ibsen toege
voegde infotmatie over hun familierelaties en maatschappelijke functies en de 
plaats van handeling; het staat er in het overgrote deel van de gevallen in.15 

14 Vanaf 1979 schakelen in ieder geval de grote gezelschappen bij iedere productie dus een 

(productie)dramaturg in. Karl Guttman staat bekend als de eerste (bureau)dtamaturg in 

vaste dienst. Hij was van 1951 tot 1956 verbonden aan de Haagse Comédie. Vergelijk ook 

Altxich 1965, pi 13: 'Vrijwel elke gezelschap heeft nu een dtamaturg.' In het programma bij 

de enscenering van Een poppenhuis (Nora) uit 192Ä (Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Too-

neel) staat achtet 'lettetkundig advies' de naam van J. Greshoff vermeld. De redactie van 

Tijdschrift, het orgaan dar Het Schouwtooneel in de eerste jaren van het bestaan uit deed 

gaan, werd gevoerd door JX. Walch, 'dramaturgisch medewerker van het Schouwtooneel'. 

In 1982 wordt et voor het eerst iemand voot 'belichting' opgevoerd. Hierbij moet worden 

aangerekend dat in de jaren zeventig in een drietal gevallen de aanduiding 'toneelbeeld' 

wetd gebruikt in plaats van 'decor'. Hieronder zou ook het lichtontwerp hebben kunnen 

vallen. De tetm wotdt ook in de jaten tachtig en negentig soms gebruikr. 

'Bewerking' komt zo weinig voor - een keer of tien - dat het weinig zin heeft om het als 

apatte categorie te behandelen. De naam van de bewetker meestal direct achtet die van de 

vertaler. 

15 Vóór 1900 vinden we de aanduiding van de plaats van handeling maar in ongeveer de helft 

van het aantal gevallen terug. Vetdet ontbreken wel nogal eens elementen uit de nadere 

aanduidingen die Ibsen zijn personages meegaf. Zo wordt vaker nier dan wel vermeld dat 

Osvald schilder is; slordigheid (ook van de vertaler) lijkt hier de verklaring te zijn. Ook de 

door Ibsen gegeven aanduidingen 'mevrouw' Hedda Tesman en 'juffrouw' Juliane Tes-

man zijn vaak weggelaten. Soms ontbreken de achternamen van de echtgenotes ('Hedda: 

zijn vrouw') of worden de voornamen toegevoegd. In het geval van Een poppenhuis ontbre

ken de kinderen nogal eens in de lijst van personages (om de arbeidsinspectie te ontdui

ken of omdat ze etuit waren geschreven?). Hetzelfde geldt voor 'menigtes'. 

Vooral in de eerste jaren worden de namen soms vernederlandst; een enkele keet wordt de 

periode waarin het stuk speelt toegevoegd, wordt er gespecificeerd waar de verschillende 

bedrijven zich afspelen of wordt het tijdsvetloop toegevoegd. Na 1966 (de Spoken van Thea

ter) komt het een aantal keer voor dat de Noorse titel staat vermeld. 
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Toneelgroep Puck, 1956 
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De enige werkelijke verandering voltrok zich gedurende de jaren zeventig en 
tachtig. In 1979 verdween de plaats van handeling definitief van het programma. 
Na aanvankelijke aarzeling - weglaten of niet weglaten? Omzetten in toneelstuk? 
- trof de aanduiding 'toneelspel' in 1984 eenzelfde lot. De nadere aanduidingen 
bij de personages wisten hun bestaan net iets langer te rekken. Nadat ze in de 
jaren zeventig soms wel en soms niet werden opgenomen, waren ze vanaf 19U 
(praktisch) helemaal verdwenen.16 

Heel algemeen zou dit geïnterpreteerd kunnen worden als een signaal dat 
het verband tussen de tekst van Ibsen en de enscenering in deze periode wat los
ser werd. Wat concreter: het weglaten van de plaats van handeling zou kunnen 
wijzen op een streven om de handeling te veralgemeniseren. Het weglaten van 
familierelaties en maatschappelijke functies zou kunnen wijzen op een indivi
dualisering van de personages waarbij vooral de belevingswereld en niet de leef
wereld van het personage van belang werd geacht. 

16 Bij kleine zaal producties komt het in de jaren tachtig/negentig dan ook nog wel eens voor 

(9 keer) dat de namen van de personages niet vermeld worden, maar alleen die van de spelers. 

17 Als de volgorde niet met die van Ibsen overeenkomt, is er vaak wel een verklaring voor te 

bedenken. Zo wotdt er bij benefietvootstellingen soms voor gekozen om de jubilerende 

acteur of actrice bovenaan de lijst te zetten (bijvoorbeeld in 1911 en 1917) of wordt de naam 

van de jubilaris vet of groter afgedrukt. Verder werden in drie Poppenhuis-programma's de 

namen van bepaalde, blijkbaar zeer geprezen acteurs extra groot in de rolverdeling afge

drukt. Heel sporadisch komt het voor dar men de volgorde van opkomst aanhoudt. 

Het is opvallend dat bij vtije producties de volgorde gewijzigd is. Zo voert Pleuni Touw -

Hedda Gabler in 1987 - de personagelijst aan. In een andere door de vrije sectot geënta

meerde Ibsen staan de acteurs veel prominenrer afgedrukr dan de personages. Een presen

tatie die het dichtst bij de door Carlson gegeven voorbeelden komt, betreft de Engelse 

Hedda Gabler die in 1955 in Nederland re zien was ('Max Faber's adaptation of Hedda Gobler 

by Henrik Ibsen') en een aankondiging voor een voorstelling in Dordrecht op 30 septem

ber 1889: 'Oprreeden van Roelofsen, Royaards en Poolman in Nora'. In al deze gevallen, zou 

je kunnen zeggen, zijn de acteurs of belangrijker dan het stuk dat ze spelen óf hebben ze 

in ieder geval een wervende waarde. 

In de volgorde die Ibsen aanhield, valt overigens maat weinig systematiek te ontdekken, 

al lijkt hij familieverbanden niet graag te verbreken. Het is in iedet geval niet de volgorde 

van opkomst die hij aanhoudt. Het is zeker ook nier zo dat de belangrijks« personages of 

het belangrijksre personage altijd het eetst genoemd wotden of wordt; zo komen bij De 

wilde eend de Werles boven de Ekdals en worden de heren Torvald Helmer, Jürgen Tesman 

en Dokter Wangel eetdei genoemd dan hun veel beroemdere echrgenotes Nota, Hedda en 

Ellida. 
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Tot slot nog iets over de volgorde waarin in die honderdzeventien Ibsen-pro-
gramma's de informatie wordt gepresenteerd. 

Over de gegevens die Ibsen zelf aan zijn stukken meegaf, valt wat dit be
treft niet veel bijzonders te melden. Ook de volgorde waarin deze informatie 
wordt gepresenteerd, in het bijzonder de volgorde waarin de personages staan 
weergegeven, komt bijna altijd overeen met die van Ibsen.17 

Wat de verschillende functies en tekensystemen aangaat, ligt dat anders. Tot aan 
1955 verandert er niets aan de volgorde zoals die van oudsher was. De reeks wordt 

Ibsen-programma's in Nederland 1880- 1995 

1880-1900 1900-1938 1838-1955 1955-1979* 1979-1995' 

T I T E l «tel titel titel titel 

1 GENRE-AANDUIDING genre-aanduiding genre-aanduiding genre-aanduiding 

AUTEUR auteur auteur auteur auteur 

2 

VERTAIER vertaler vertaler vertaler personages 

[+ nadere aand.] 2 
REGISSEUR regisseur regisseur acteurs 

3 
decor 

KOSTUUMS 

regisseur 

vertaler 

DRAMATURG 

PERSONAGES + 

NADERE AAND. 
personages + 
nadere aand. 

personages + 
nadere aand. 

personages + 
nadere aand. decor 

4 ACTEURS acteurs acteurs acteurs kosruums 

PLAATS 

VAN HANDEIING 

plaats 
van handeling 

plaats 
van handeling 

plaats 
van handeling [LICHT] 

5 DECOR OVERIGEN overigen 

Meest voorkomende volgorde: ongeveer 50% van de gevallen. Deze volgorde komt na 1979 nog vijf 

keer voor. 

'« Meest voorkomende volgorde: ongeveer 50% van de gevallen: deze volgorde (minus dramaturgie) 

komt vóór 1979 al vijf keer voor. In deze kolom sraan 'nadere aand.' en 'licht' tussen vierkante haken 

omdat de nadere aanduidingen vanaf i9S6 bijna nooit meer werden vermeld en omdat de naam van 

de lichtontwerper pas vanaf 1987 zeer regelmatig in het programma werd opgenomen. 
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H 
DE VROUW O VAN DE ZEE O 
HENRIK IBSEN z 

DOKTER WANGEL Joop Admiraal : m 
ELLIDA Marjon Brandsma 

m 
BOLETTE Barbara Pouwels m 

HILDE Roos Ouwehand 

ARNHGLM Jacques Commandeur p— 
LYNGSTRAND Hajo Brums 

O BALLESTED Rik van Uffelen O 
DE VREEMDE Pierre Bokma 

73 
regie Lidwten Roothaan O vertaling Judith Herzberg O 

dramaturgie Gerrie Bleijenberg 

decor Mirjam Grote Gansey m lichtontwerp Remier Tweebeeke 

kostuums Catherine Cuykehs -ö regie- assistentie Mafjoiein Polman 

produktie Annermeke Diderich 

techniek Henk Bergsma > 
Marc Bender 

> 
Karel van Egten p^ 
Han Eiienbroek <^ 
Bert Middelweerd 

Aad Vogei un kap-cn gnmewerk Leonie Barendse 
Suzette van Rooyen H kleedster Tineke Tiliema H 

decor uitgevoerd door atelier Toneelgroep Amsterdam m kostuums uitgevoerd door atelier Toneelgroep Amsterdam m 
souffleur Robert Joosten 

fotografie Ben van Duin T3 
met dank aan Boy Raammakers T3 

O 
Première 18 november 1992. Stadsschouwburg Amsterdam > De duur van de voorstelling is ongeveer twee en een half uur > 

Er is een pauze '•' ar 
Een tekstboekje is te koop in dit theater. 2 

Toneelgroep Amsterdam, 1992 
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dus in eerste instantie alleen maar uitgebreid. In 1955 wordt het decor 'opgewaar

deerd'. De naam van de decorontwerper staat in het vervolg direct na de naam 

van de regisseur, steeds in vaste combinatie met de naam van de kostuumontwer

per. De dominante volgorde is dan dus: titel, genre-aanduiding/omvang, auteur, 

vertaling, regie, decor, kostuum, personages plus nadere aanduidingen, acteurs, 

plaats en overigen. 

Vanaf 1979 treedt er een verschuiving op in de verhouding tussen de ver

taler en de regisseur en in de verhouding tussen de koppels [vertaler-regisseur] 

[decor-kostuums][personages-acteurs]. De meest voorkomende volgorde wordt dan 

[personages-acteurs][regisseur, vertaler, (dramaturg)], [decor, kostuums, (licht)]. 

Het koppel personages-acteurs gaat dan dus vóór de andere twee en de regisseur 

gaat tegelijkertijd vóór de vertaler. 

Ook uit deze laatste gegevens zou kunnen worden afgeleid dat de band 

tussen de tekst van Ibsen en de enscenering vanaf 15179 losser wordt. Immers de 

status of de tol van de vertaler boet ten opzichte van de regisseur aan belang in. 

Tegelijkertijd lijken de acteurs belangrijker gevonden te worden dan regisseur en 

vertaler. 

5.4 Samenvatting en conclusies 
Uitgangspunt in dit hoofdstuk is dat de informatie die het publiek door middel 

van het programmablad krijgt aangeboden iets verraadt over de functies die bin

nen het ptoductieproces een rol spelen en over de waarde van de correlerende te

kensystemen in de enscenering. Wanneer het bijvoorbeeld gebruikelijk is gewor

den om steeds de naam van de decotontwerper in het programma op te nemen, 

vertegenwoordigen de decotontwerper en het decor een vaste waarde binnen het 

theatrale systeem zoals dat op dat moment functioneert. 

Op grond van deze redenering kunnen we na een analyse van de Ibsen-

programma's het volgende vaststellen: vaste waarden binnen het theatrale sys

teem in Nederland zijn in ieder geval de acteurs en de vertaler. Hun namen wor

den vanaf het alleteetste begin in de programma's vermeld. Vanaf 1900 komt daar 

de regisseur bij en tijdens de jaren dertig de decorontwerper. Vanaf 1955 wordt, in 

vaste combinatie met de decorontwerper, ook altijd degene genoemd die verant

woordelijk was voor de kostuums. Pas vanaf 1979 verleent de dramaturg stan

daard zijn bijdrage aan het productieptoces. Ontwerpers die zich specifiek met 

het licht bezighouden, zijn vanaf 1987 steeds bij de enscenering betrokken. 
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Ook in de volgorde waarin al deze medewerkers vermeld zijn, veranderr er in de 

loop van deze eeuw iets. Opmerkelijk is in ieder geval de promotie die de decor

ontwerper in 1955 maakt. Zijn naam staat in het vervolg niet op de laatste plaats, 

maar net na de naam van de regisseur vermeld. 

Na 1979 treedt er een verschuiving op in de verhouding tussen de vertaler 

en de regisseur en in de verhouding tussen de koppels [vertaler-regisseur] [decor

kostuums] [personages-acteurs]. Die verschuiving leidt onder meer tot de conclu

sie dat na 1979 de rol van de vertaler aan belang inboet ten opzichte van de regis

seur en dat het verband tussen de tekst van Ibsen en de enscenering dus wat 

losser wordt. 

Naast deze gegevens betreffende de functies en tekensystemen bevatten de pro

gramma's ook de gegevens die Ibsen aan zijn stukken meegaf. Over het algemeen 

kan men zeggen dat die gegevens tamelijk getrouw worden overgenomen. Dat 

geldt ook voor de volgorde waarin Ibsen bijvoorbeeld zijn personages opvoerr. De 

enige werkelijke verandering voltrekt zich gedurende de jaren zeventig en tachtig 

wanneer achtereenvolgens de plaatsaanduiding, de genre-aanduiding/omvang en 

de informatie betreffende de maatschappelijke functies en de familierelaties van 

de personages uit het programma verdwijnen. Net als de degradatie van de ver

taler ten opzichte van de regisseur, zou dit geïnterpreteerd kunnen worden als 

een signaal dat het verband tussen de tekst van Ibsen en de enscenering wat 

losser wordt. 



Van integrale tekst tot 
instant-lbsen 

Vertalingen en bewerkingen 

6.1 Inleiding 
'Er is mij zeer veel aan gelegen dat de vertaling met de grootst mogelijke zorg 

wordt gemaakt. Naar wat mij daarover door een competent en uitstekend Zweeds 

literator is meegedeeld, was dat voor de vertaling van "Een vijand van het volk" 

die in het Koninklijk Theater werd gebruikt, bepaald niet het geval. Veel passages 

in de Noorse tekst waren verkeerd begrepen en andere waren omgezet in lelijk, 

zwaar en geforceerd Zweeds en in uitdrukkingen en wendingen die in de gewone 

spreektaal niet voorkomen. Het stuk moet natuurlijk klinken en de manier van 

uitdrukken moet voor elk afzonderlijk personage in het stuk karakteristiek zijn. 

De een drukt zich immers niet hetzelfde uit als de ander. In dit opzicht kan er tij

dens de repetities nog veel worden rechtgezet. Daar hoort men makkelijk wat 

niet natuurlijk en ongedwongen klinkt en wat er dus veranderd moet worden en 

weer veranderd, net zo lang totdat de claus een vorm krijgt die werkelijk en vol

komen geloofwaardig is. De werking van het stuk hangt voor een groot deel hier 

vanaf, dat de toeschouwers het gevoel hebben dat ze naar iets zitten te luisteren 

en te kijken dat buiten, in het werkelijke leven zelf plaatsvindt.' ' 

Uit deze brief die Ibsen op 2 augustus 1883 verstuurde naar de Zweedse regisseur 

August Lindberg, blijkt duidelijk welk effect hij met zijn stukken beoogde. De 

1 SV XVII, P519 e.V. 
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toeschouwers moesten het gevoel krijgen dat ze getuige waren van gebeurtenis

sen die echt waren, die in de buitenwereld plaatsvonden.2 In dit hoofdstuk, waar

in de verhouding tot Ibsens hoofdtekst centraal staat, gaat het om de woorden die 

daarbij op het toneel gesproken werden. 

Ibsen streefde ernaar om zijn dialogen natuurlijk, ongedwongen, werke

lijk en volkomen geloofwaardig te laten klinken. Hij schreef spreektaal en geen 

boekentaal. Daarbij probeerde hij om voor ieder afzonderlijk personage een eigen, 

karakteristieke manier van uitdrukken te vinden. Ook dat blijkt uit het geciteetde 

brieffragment. Er zijn brieven waarin Ibsen die manier van werken met spreken

de voorbeelden illustreert. 

Zo schreef hij in een brief aan Victor Barrucand, op 6 maart 1891, over het 

vertalen van De wilde eend: 

' "De wilde eend" brengt [...] heel bijzondere moeilijkheden met zich mee omdat 

men zeer grondig met het Noors vertrouwd moet zijn om te kunnen begrijpen 

hoe ieder afzonderlijk personage in het stuk zijn eigen, individuele manier van 

uitdrukken heeft, waardoor tegelijkertijd de ontwikkelingsgraad van het be

treffende personage wordt gemarkeerd. Wanneer Gina bijvoorbeeld aan het 

woord is, moet men direct aan haar kunnen horen dat ze nooit grammatica heeft 

gehad en dat ze uit de onderste lagen van de samenleving komt. En zo steeds op 

een andere manier voor alle andere personages.' 

Ook in een brief aan Julius Hoffory, de Duirse vertaler van De vrouw van de zee, 

maakt Ibsen duidelijk met hoeveel gevoel voot nuance hij te werk ging: 

'De vertaling van dit stuk is geen gemakkelijke opgave geweest en ik zou buiten u 

niemand anders weten waarvan men aan mag nemen dat hij aan alle vereisten 

2 Vergelijk hier ook een brief van 14 seprember 1S82, aan Rasmus B. Anderson, over de ver-

raling van Ecu poppenhuis: 'Ik hechr er veel belang aan dar her raalgebruik in de verraling 

zoveel mogelijk overeensremr mer de gewone dagelijkse spreekraal. Wendingen en uir-

drukkingen die alleen in boeken rhuishoren, moeren in dramatische werken angsrvallig 

vermeden worden. Mer name in zulke als die van mij, die bedoeld zijn om bij de lezer of 

roeschouwer her gevoel op re roepen dar hij, rerwijl hij leesr of kijkr, getuige is van een 

stukje werkelijkheid.' (SV XVII, p48z). In een brief die Ibsen op 19 januari 1891 aan de Fin 

Kaarlo Bergbom versruurde, laar hij zich op een vergelijkbare manier over Hedda Gabler 

uit (NS br. 725, P369 e.v.). 

3 SV XVIII, P287 e.v. 
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voldoet die nodig zijn om deze opgave tot volledige tevredenheid te vervullen. 

Men moet bijvoorbeeld intiem vertrouwd zijn met het Deens-Noors om het on

zekere, kwekelingachtige dilettantisme in Lyngstrands manier van uitdrukken 

op te vangen of het vleugje pedagogische pedanterie dat zich zo nu en dan ver

raadt in uitlatingen en formuleringen van Arnholm. En dergelijke subtiliteiten 

en moeilijkheden zitten ook in het taalgebruik van de overige personages. [...] 

Dan zijn er ook de uitdrukkingen "geburtsdag" en "fodselsdag". Het eerste geldt 

bij ons nu als ouderwets en onjuist taalgebruik. Ik kan me niet voorstellen dat 

deze nuance in vertaling zou kunnen worden weergegeven zodat u hem vermoe

delijk weg heeft laten vallen, waar natuurlijk volstrekt niets op tegen is. '4 

Spreektaal en voor ieder personage een eigen, karakteristieke manier van uitdruk

ken zijn dus de eisen waaraan Ibsens vertalingen moeten voldoen. 

Anders dan deze bovenstaande alinea's wellicht suggereren, gaat het in dit hoofd
stuk niet om een minutieuze analyse van het werk van de Nederlandse Ibsen-ver-
talers, zoals dat op papier - als manuscript, typoscript of in druk - is overgeleverd. 
Daar zijn niet alleen praktische redenen voor maar dat heeft ook een principiële 
reden. 

Wat die praktische redenen betreft: in de eerste plaats zou zo'n analyse een 

boek op zich zijn. Het gaat hier om een zeer groot aantal vertalingen, meer dan 

zestig, en dat is dan exclusief de vertalingen van Brand en Peer Gym.5 Ondanks dat 

grote aantal is, in de tweede plaats, het materiaal verre van compleet. Vooral voor 

de eerste decennia geldt dat vele vertalingen niet zijn overgeleverd. 

De principiële reden om hier af te zien van een minutieuze analyse van de 

Nederlandse Ibsen-vertalingen is dat de vertaalde tekst, zoals die op papier is over

geleverd, niet gelijk hoeft te zijn aan de tekst zoals die in de enscenering, door de 

acteurs, is uitgesproken. Er kan in geschrapt of veranderd zijn. Ibsen geeft zijn ac

teurs in dit opzicht immers ook een zekere vrijheid: zinnen mogen net zo lang 

veranderd worden totdat ze volkomen natuurlijk klinken. Of, wanneer en in welke 

mare van die mogelijkheid in het verleden gebruik is gemaakt, valt nauwelijks 

meer te achterhalen. Op z'n kortst geformuleerd komt het er dus op neer dat de 

4 SV XVIII, P185 e.v. Zowel 'geburtsdag' als 'fodselsdag' betekent letterlijk 'geboortedag'. 

5 Zie hietvoot het overzicht van de Nederlandse Ibsen-vertalingen. 
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overgeleverde vertalingen een corpus vormen dat zowel te groot als onvolledig én 
onbetrouwbaar is. 

Wat in dit hoofdstuk wel aan de orde is, is de vraag hoe gedurende honderdvijf
tien jaar Ibsen in Nederland de tekst zoals die door de Nederlandse acteurs werd 
uitgesproken, zich verhield tot de (hoofd)tekst zoals die door de Noor Ibsen op 
papier was gesteld. Ondanks het feit dat vertaalwetenschappers zich in de regel 
nu juist wel met minutieuze vergelijkingen van vertaling en brontekst bezighou
den, bleek de vertaalwetenschap voor de beantwoording van deze vraag toch een 
goede uitvalsbasis. Uit Van den Broeck en Lefeveres Uitnodiging in de vertaalweten
schap liet zich in ieder geval een bruikbare classificatie destilleren.6 Van belang 
waren het door hen geïntroduceerde onderscheid tussen obligatoire en optionele 
verschuivingen, veranderingen of afwijkingen ten opzichte van de brontekst, en 
het onderscheid tussen formele en substantiële verschuivingen. 

Obligatoir zijn die verschuivingen, veranderingen of afwijkingen die de 
vertaler door de verschillen tussen bron- en doeltaal wel moest aanbrengen. Op
tionele verschuivingen, veranderingen of afwijkingen komen voort uit een beslis
sing van de vertaler om formeel of substantieel af te wijken van de brontekst. 

De formele verschuivingen hebben slechts een indirecte, niet-rechtstreek-
se invloed op de communicatieve waarde van de tekst. Het kan hierbij om ver
schuivingen op het microstructurele niveau gaan (woorden, zinnen) en om ver
schuivingen op het macrostructurele niveau (in het geval van toneelteksten 
bijvoorbeeld de indeling in scènes en bedrijven). 

Substantiële verschuivingen hebben wel rechtstreeks gevolgen voor de 
communicatieve waarde van de tekst. Hierbij gaat het op het microstructurele 
niveau om modulaties waarbij in de doeltekst een verandering van 'gezichtspunt' 
optreedt (van algemeen naar bijzonder, van abstract naar concreet, van deel naar 
geheel enz.). Wanneer die modulaties op microstructureel niveau ingrijpend van 
aard zijn en met een hoge frequentie voorkomen, kunnen ze op macrostructureel 
niveau ingrijpende gevolgen hebben: thema en esthetiek kunnen erdoor gewij
zigd worden.7 

6 Van den Broeck en Le/evere 1579, P95-98. Zie voor minurieuze beoordelingen van het werk 

van de vertaler Van Leuven-Zwart 1992. 
7 Van den Broeck en Le/evere 1979, P96-9&. 
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Op basis van deze twee tweedelingen kan onderscheid gemaakt worden tussen 
vertaling, aangepaste vertaling en bewerking. Bij een vertaling is alleen maar 
sprake van obligatoire verschuivingen, bij een aangepaste vertaling - als voor
beeld noemen Van den Broeck en Lefevere de 'ingekorte versie' - is alleen sprake 
van formele verschuivingen en blijft, 'bij gebruik van aangepaste functionele ka
rakteristieken en nieuwe functionele middelen' de communicatieve waarde ten 
opzichte van de brontekst grofweg genomen dus gelijk. Bij een bewerking - als 
voorbeelden gelden hier de parodie en de parafrase - is sprake van substantiële 
verschuivingen en verandert de communicatieve waarde wel. 

Wanneer het om de verhouding tot Ibsens hoofdtekst gaat, zijn het vooral de re
censies waarop we moeten terugvallen. Bij de analyse van de programma's werd 
vastgesteld dat de naam van de vertaler praktisch altijd genoemd werd en dat die 
naam vanaf 15179 nie t langer onmiddellijk op die van Ibsen volgde, maar pas na 
die van de personages, de acteurs en die van de regisseur. Dat zou erop kunnen 
wijzen dat de vertaler en de vertaling vanaf 1979 aan status verloren. De aandui
ding 'bewerking' bleek in al die programma's maar heel zelden voor te komen. 

De recensies brengen ons verder dan dat, al is met name wanneer het op 
het trekken van conclusies aankomt voorzichtigheid geboden. Recensenten mer
ken vaker niet dan wel iets op over de kwaliteit of de aard van de gebruikte ver
taling c.q. bewerking. Daarbij kan hun oordeel onderling nogal eens verschillen. 
Zo werd de vertaling die men bij de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch 
Tooneel' gebruikte voor de productie van De wilde and (1889) door de ene recen
sent als 'op het gehoor niet slecht' beoordeeld, en door een ander als 'triviaal en 
boekerig'.9 Ook tekstcoupures worden vaker niet dan wel gesignaleerd en hetzelf
de geldt voor toegevoegde tekstfragmenten. Toch geldt dat op basis van de ge
gevens die de recensenten verstrekken men onderscheid kan maken tussen een 

Van den Broeck en Lejevcre 1979, P87. De etiketten die Van den Broeck en Lefevere voor deze 

driedeling reserveren zijn 'vertaling', 'bewerking' en 'andere versie'. Ik geef de voorkeur 

aan 'vertaling', 'aangepaste vertaling' en bewerking' omdat deze aanduidingen beter aan

sluiten bij de tetminologie die in de theaterpraktijk gangbaar is. De aanduiding 'andere 

versie' ben ik nergens tegengekomen. Dat alleen van een vertaling gesptoken kan worden 

wanneer uitsluitend sprake is van obligatoire verschuivingen, is een 'conclusie' die Van 

den Broeck en Lefevere nergens expliciec trekken. 

Zie Algemeen Handelsblad 15.ro.1889 en L.S., Oprechte Haarlemsche Coûtant r5.ro.1889. 
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10 

periode waarin men voornamelijk van vertalingen van Ibsens hoofdtekst gebruik 
maakte, een periode waarin men voornamelijk met aangepaste vertalingen werk
te en een periode waarin ook sprake was van bewerkingen. 

6.Z De periode 1889-1925: vertalingen 
Voor de bespreking van de vertaling levert Ibsen zelf een bruikbaar uitgangspunt. 
Eén van de eisen die hij aan zijn vertalers stelde was dat de vertaalde tekst na
tuurlijk, als gewone spreektaal moest klinken. 

Een verwijt dat in het eerste decennium relatief vaak gemaakt werd, was 
dat er germanismen in de vertaling te horen waren. Her feit dat er in deze periode 
relatief vaak uit het Duits vertaald werd, zal daar zeker debet aan geweest zijn 
Zo werd Arnold kings vertaling van De wilde eend 'eene verzwakte vertaling van 
verzwakt Duitsch' genoemd waarin 'enormiteiten als een ideale wissel, karakter 
voor persoonlijkheid, beroerd enz.' niet ontbraken. Ook de gebreken van Róssings 
'abominabele' verraling van John Gabriel Workman werden in de pers breed uitge
meten: behalve gewone germanismen ('en ik was als uirgeschreven in je leven'; 
'dar mag al zijn', 'drijft ze zoo iets') had hij ook nog eens twee keer een derde 
naamval meervoud (zij) vertaald met een tweede persoon enkelvoud (gij).11 Een 
voorbeeld van een wel als geslaagd beoordeelde vertaling is die welke Van der 
Horst in 1890 voor de Salon des Variétés van Spoken maakte, overigens ook uit het 
Duits: 'ieder personage spreekt krachtig en vloeiend Nederlands', merkte van 
Hall daarover op en Rössing constateerde zelfs dat 'ieder personage overeenkom
stig zijn karakter sprak'.12 

Vanaf 15108 maakte men voornamelijk gebruik van de vertalingen van 
mevrouw Clant van der Mijll-Piepers. Haar naam verschijnt in totaal twintig 
keer op een programma. Blijkbaar voldeden haar vertalingen, steeds uit het 

10 Van de twintig Nederlandse producties die hier tussen 1880 en 1900 te zien waren, waren 
er in ieder geval acht gebaseerd op verralingen uit het Duits, vier keer werd gebruik ge
maakt van een vertaling uit het Noors. Voot de overige achr gevallen is onduidelijk wat de 
btontekst was. 

11 Zie J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1fi.to.1889; Vaderland 18.3.1897 en Pavidius, Het 
Tooneel XXVI (i8j>fi/i8<)7), pfi4-fi5. Andete voorbeelden in Het Tooneel XX (1890/1891), P93; 
NRC 1.11.1893; Amsterdammer 27.9.1894. 

12 J.N. van Hall, Gids 1890, nr. IV, pififi-i73; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag fi.9.1890. Dit is 
de enige passage waaruir blijkt dat Nederlandse vertalers zich iets gelegen lieten liggen 
aan de tweede eis die Ibsen formuleerde. 
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Noors, goed. Niet alleen het feit dat theatermakers haar werk bleven gebruiken, 

wijst hierop, maar ook dat de pers het niet nodig achtte om (kritische] aandacht 

aan haar vertalingen te besteden. Gegeven de toen heersende opvatting over hóe 

Ibsen gespeeld moest worden, kan hieruit met enige voorzichtigheid geconclu

deerd worden dat ze natuurlijk geklonken moeten hebben.13 

Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog. Wanneer Ibsen in de jaren 

vijftig en zestig in een vertaling van Clant van der Mijll-Piepers of van haar gene

ratiegenoot Margaretha Meyboom gespeeld wordt, wordt soms wel degelijk als 

bezwaar aangetekend dat de teksten 'ouderwets' klinken.14 Maar ook de vertaling 

die Nini Scholtz in 1966 van Spoken maakte, werd door sommige recensenten 

'ouderwets' of'archaïsch' gevonden (al werd ook over een 'uitstekend klinkende 

vertaling' geschreven). De tijd leek rijp voor en ander soort vertalingen. 

6.3 De periode 1925-1988: aangepaste vertalingen 

Aangepaste vertalingen zijn hierboven gedefinieerd als vertalingen waarin ten 

opzichte van het origineel verschuivingen zijn opgetreden, zonder dat de com

municatieve waarde van de tekst belangrijk wijzigt. Deze definitie lijkt precies 

weer te geven wat er al in de jaren twintig met Ibsens hoofdtekst gebeurde. Men 

ging hem aanpassen met het oogmerk hem te behouden voor de eigen tijd. Scènes 

of gedeelten daarvan werden geschrapt wanneer ze als verouderd of overbodig 

werden ervaren. 

De enscenering van Een poppenhuis (Nora] van 1925, door het Vereenigd 

Rotterdamsch-Hofstad Tooneel, was de eerste waarin om deze reden coupures 

waren aangebracht. 3 Het meest uitgesproken oordeel hierover had Top Naeff. 

13 Zie hiervoor hoofdsruk negen. Det Rijven analyseerde Clanrs verraling van Hcddo Gabler 

(1907). Haar conclusie was dar Clanr vrij letterlijk vertaalde, waardoor de rekst hier en daar 

onnederlands en srijf klinkt. Ook vond ze een aanral verraalfouren: her Noorse 'De' werd 

soms mer 'je' in plaars van mer 'u' verraald. Daarnaast bracht Clant variatie aan in de 

sreeds terugkerende sropwoordjes. Zie Rijven 199$, p8z. 

14 Zij rekenden respecrievelijk voor de verralingen van Spoken (Haagsche Comédie, 1956) en 

Een Poppenhuis (Haagsche Comédie, 1955). De tekst voor die Poppenhuis-productie was 'bij-

gewerkr' door Cees Laseur - zonder Ibsen 'geweld aan te doen' (zie achrereenvolgens David 

Koning, Haarlems Dagblad 1.11.1955 en Ben van Eysselstein, Haagse Couranr 7.10. 1955) -

en werd in her programma als een 'bewerking' gepresenteerd. Volgens de in dit hoofdstuk 

geïntroduceerde rerminologie was er dus eigenlijk sprake van een (onvoldoende) aange

paste verraling. 
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Zij verdedigde de ingrepen van regisseur Cor van der Lugt Melsert met de opmer

king dat Ibsens intuïtie soms stokte en dat hij dan terwille van de strenge vorm 

de natuur geweld aan deed: 'elke Ibsen-opvoering vraagt om de regieschaar'. Als 

het duidelijkste vootbeeld noemde zij het nare, ostentatieve afleggen der ringen 

en het teruggeven van de sleutels in het laatste bedrijf. Ook Dop Bles sprak over 

een 'voorzichtig toehalen naar onze tijd, een omzichtig transponeren', maar hij 

was van mening dat in het derde bedrijf niet krachtig genoeg ingegrepen was.16 

In 15138 kreeg deze manier van werken een vervolg in een door Verkade ge

regisseerde Een poppenhuis (Nora). J.B. Schuil schreef in het Haarlems Dagblad van 

2.5.1938: 'Verkade, die de regie heeft gevoerd, had hier - en dat was zeer verstandig 

- veel geschrapt, zooals trouwens ook in de lange monologen van Helmers in dit 

[laatste RZ] bedrijf. Hierdoor werd het slot meer acceptabel.' 

Verder zijn er, zowel in de pers als in de programmaboekjes, maar heel 

weinig aanwijzingen dat er gecoupeerde versies gespeeld werden. Een voorbeeld 

is Spoken uit 1975 (Globe) waarover wordt opgemerkt dat alle verwijzingen naar 

Osvalds syfillis als 'achterhaald' geschrapt waren. '7 Dat een ingekotte Ibsen in de 

jaren zestig en zeventig toch wel degelijk de norm was, bewijst het nawoord dat 

Cora en Sybren Polet aan de gedrukte versie van hun vertalingen toevoegden. En 

zij waren verreweg de belangrijkste Ibsen-vertalers van deze periode. Tussen 1966 

en 1979 werd er tien keer een stuk in hun vertaling gespeeld. 

'De toneelspelen van Ibsen, hoe knap ook geconstrueerd, bevatten een grote hoe

veelheid negentiende-eeuwse redundantie. In deze eind twintigste-eeuwse ver

talingen zijn de dialogen aanzienlijk strakker aangehaald; hier en daar zijn ze ook 

ingekort, maar minder dan in de versies die gespeeld zijn.'18 

Ook het feit dat in 15751, bij de enscenering van Een poppenhuis door Toneelgroep 

de Appel, in het programmablad expliciet vermeld werd dat het hier om de uitge

breide versie ging gebaseerd op de vertaling van Clant van der Mijll-Piepers, kan 

15 De coupures die Lugné-Poe en Eleonora Duse eerder in Ibsens srukken aanbrachten, laat 

ik hier buiten beschouwing. Hun ingrepen werden als slordigheden geïnterpreteerd die 

topattiesten zich, al dan niet tetecht, meenden te kunnen veroorloven. Wat hier ook bui

ten beschouwing blijft zijn die coupures die door financiële overwegingen lijken te zijn 

ingegeven. Zo werd Een poppenhuis lang niet altijd met dtie kinderen en een tweekoppige 

huishoudelijke staf opgevoetd zoals Ibsen voorschreef. Ook 'menigtes' werden nogal eens 

geschrapt. 
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worden geïnterpreteerd als een aanwijzing dat het spelen van de ingekorte versie 

de gebruikelijke gang van zaken was. 

Behalve het inkorten van de tekst, zoals dat vanaf 1925 dus gebruikelijk was, 

bracht men in de jaren zestig nog een verschuiving aan ten opzichte van het ori

gineel: het idioom waarin de teksten geschreven waren, werd aangepast aan de ei

sen van de eigentijdse omgangstaal. Hierboven werd al vastgesteld dat men de 

vertalingen van de generatie Clant van der Mijll-Piepers in de jaren vijftig en zes

tig als ouderwets begon te ervaren. De logische consequentie was het modernise

ren van Ibsens idioom. Ook in dit opzicht lieten Cora en Sybren Polet zich niet 

onbetuigd. Zo werd hun vertaling van Hedda Gabler (Nederlandse Comédie, 1966) 

geprezen als actueel en modern. In 1977 (Haagse Comédie) was hij dat, mogelijk 

in bijgewerkte vorm, nog steeds: helder, doeltreffend, snel, exact en modern. De 

door Globe gebruikte vertaling van De wilde eend [1973) heette op enkele details 

gemoderniseerd te zijn en bevatte geen zware tonen.19 Om nog een ander voor

beeld re noemen: ook Ferd Sternebergs vertaling van Hedda Gabler (Nieuw Neder

lands Toneelgezelschap, 15157) werd actueel en modern genoemd. 

Cora en Sybren Polet werden na 1979 opgevolgd door Karst Woudstta als 

dé Ibsen-vertaler. Ruim de helft van de Nederlandse Ibsen-producties in de jaren 

tachtig werd gespeeld in een vertaling van zijn hand. Recensenten merkten ech

ter slechts zelden iets over die verralingen op. Zijn Hedda Gabler heette in het pro

grammablad van het Reizend Volkstheater (1987) 'modern' te zijn. Diezelfde ver

taling werd in 1982 als 'goed klinkend' beoordeeld. 

Als het wetk van de Polets naast dat van Woudstra wordt gelegd, is overi

gens meteen duidelijk dat Woudstra minder ver gaat in dat aanpassen dan de 

16 Top Naeff, Groene Amsterdammer 20.10.1j25: Dop Bles, Stem V. 1925, P939-43. Zie ook 

Algemeen Handelsblad 19.10.1925. 

17 Zie bijvoorbeeld W.Boswinkel, NRC 11.3.1975. 

18 Henrik Ibsen: Een poppenhuis: Spoken. Vertaling Cora & Sybren Polet, nawoord Amy van 

Marken. Amsteidam 1976, PI74; De wilde eend: Hedda Gabler. Vertaling Cora & Sybren Polet, 

nawoord Amy van Marken. Amsterdam 1977, P203. 

19 NRC 14.12.1973. In het Stageverslag van Spoken (Zuidelijk Toneel Globe, 1975) door Marjo 

Worms (1975, p6) worden de wijzigingen besproken die Ton Lutz en zijn acteuts nog in de 

vertaling van de Polets aanbrachten. Er werd in de rekst gewijzigd op die plaatsen waar 

hij niet helder genoeg was, waar hij ouderwets of pathetisch, ongewild komisch of te loca-

lisetend was en waar hij een emotie uitdrukte die ook gespeeld kon worden. 
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Polets. Hij blijft duidelijk dichter bij het origineel en houdt meer vast aan de ma

nier van formuleren zoals Ibsen die voor zijn personages koos.20 

Zie ter illustratie pp. 158-idi: een/raiment uit Hedda Gabler - in het Noors en in drie vertalingen. 

6.4 De periode 197z-1988: bewerkingen 
Bewerkingen, eerder omschreven als verschuivingen ten opzichte van het origi

neel die de communicatieve waarde van de tekst direct beïnvloeden, komen tot 

1972 slechts heel sporadisch voor. Ze zijn op de vingers van één hand te tellen. Zo 

werd de Hedda Gabler van de Salon des Variétés in L891 niet afgesloten met Bracks 

'zoiets doet men toch niet' maar met 'God erbarme zich mijner', een ingreep die 

volgens de recensent van de Amsterdammer de vertoning zeer ten goede kwam, 

maar die het stuk wel van een geheel ander slotakkoord voorzag. Juist ook die oor

spronkelijke laatste zin werd anno r8pr ervaren als tekenend voor Ibsens nauwe

lijks te verteren nihilisme.21 

Een andere, vergelijkbare ingreep - vergelijkbaar omdat hij ook door 

morele overwegingen lijkt te zijn ingegeven - was het grotendeels schrappen van 

de 'beruchte scène' van Nora en Rank in het tweede bedrijf van Een poppenhuis 

20 Wanneer we de verhandeling rot zover overzien, kan gesreld worden dar de norm waar 

verralers en recensenten zich (implicier) aan hielden, rechr deed aan Ibsens streven om 

zijn personages in natuurlijke raal met elkaar te laten converseren. Toch zijn er vertalers 

en recensenten die in de tekst iets anders ror uitdrukking gebracht wilden zien: het ge

heimzinnige, stemmingsvolle en mysterieuze. Een voorbeeld van zo'n recensenr is J.H. 

Rössing (die zich in 1897 overigens ook als verraler deed gelden). Zo prees hij de verraling 

van Spoken die de Salon des Variétés in 1890 gebatikte als 'in de toon van het stuk', want de 

gtondstemming was een groot vetdriet; de vertaling van John Gabriel Borkman (Veteenigde 

Rottetdamsche Tooneelisten, 1897) vetootdeelde hij juist vanwege een gebrek aan srijl en 

een tekort aan gevoel voot stemming. De vettaling waarin De Tooneelvereeniging in 1918 

John Gabriel Borkman opvoerde, vond Rössing niet visionair genoeg. Zie achtereenvolgens 

Nieuws van den Dag 6.9.1890; 26.3.1897; 22.4.1918. 

Een voorbeeld van een vertaling die net boven het alledaagse uitging, was die van Kleine 

Evolf, in 1979 dooi Martin Hattkamp voot de Haagse Comédie gemaakt. Hans van den 

Bergh sprak van een 'gepolijsre verraling mer een iers gestileerd taalniveau' (Patool 3.11. 

197?)- De vanuit een realisrische norm opgetekende observaties van Bert Jansma (Binnen

hof 2.11.1979) en Ko van Leeuwen (Haarlems Dagblad 2.11.1979) wijzen op herzelfde: 'de ver

taling had best wat scherper aangepunr kunnen worden' en 'overjarig klinkende vertaling'. 

21 Fr., Amsterdammer 12.4.1891. 
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(Tooneelvereeniging, 1918). Deze ingreep werd door de recensenr van de Maasbode 

met instemming begroet en leidde ertoe dat hij de voorstelling, onder voorbe

houd, voor de goed ontwikkelde katholiek niet hoefde af te keuren, hoewel voor

zichtigheid, als altijd bij Ibsen, geboden bleef.u 

Met ingang van seizoen 15172/1973 kwam hier verandering in. In de periode 

1972-1988 was er in ongeveer één derde van het totaal aantal ensceneringen sprake 

van een bewerkte hoofdtekst. Die bewerkingen lieten zich steeds in één van de 

vier volgende categorieën onderbrengen.23 

A Ensceneringen waarbij Ibsens hoofdtekst sterk was gereduceerd met als 

consequentie dat de nadruk op de structuur en daarmee op de geconstru

eerdheid van de tekst kwam te liggen. In de extremere gevallen waren er 

personages geschrapt en werd het stuk onder een veranderde titel gespeeld. 

In bijna alle gevallen werd ook de gesloten structuur van Ibsens hoofdtekst 

opengebroken. 

B Ensceneringen waarbij Ibsens hoofdtekst niet alleen sterk werd geredu

ceerd, maar ook de verhaallijn werd losgelaten. Het stuk van Ibsen fun

geerde niet langer als de basis van de enscenering, maar als een uitgangs

punt, als de leverancier van een 'thema' waarop men voortborduurde met 

gebruikmaking van ander rekstmateriaal. 

C Ensceneringen waarbij kleine tekstfragmenten in de slotscènes waren in

gevoegd die, bescheiden als ze oogden, verstrekkende gevolgen hadden 

voor de betekenis van de enscenering. 

D Ensceneringen waarbij doelbewust gebruik werd gemaakt van de ver

ouderd klinkende verraling van Clant van der Mijll-Piepers. 

Lees verder op pagina 162. 

22 Maasbode 15.4.1918. De Rosmmholm van Theater (1963) is nog een voorbeeld. Gomperrs 

sprak van eigenmachrige wijzigingen en even eigenmachtige coupures (Parool 1.4.1963). 

23 Een reksr bewerken kan op verschillende manieren. Formeel gezien vallen er vier hoofd-

procédés te onderscheiden. Men kan aan een rekst elementen roevoegen. men kan er ele-

menren uit weglaten, men kan elementen vervangen en men kan elemenren een andere 

plaars geven. Et kan, met andere woorden, sprake zijn van additie, deletie, substitutie en 

mutatie. Deze vier termen voldeden echtet niet om te beschrijven wat er met Ibsens 

hoofdtekst gebeurde. 
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Hedda Gabler (SV XI, f348 ci 

L0VBORG Ja, det er jo necop det, jeg ikke begriber - nu bagefter. Men sig mig 

sä, Hedda - var der ikke kxrlighed pâ bunden af forholdet? Var det ikke fra 

Deres side, som om De vilde ligesom rvxtte mig ren, - nâr jeg tyed til Dem i 

bekendelse? Var det ikke sa? 

HEDDA Nej, ikke ganske. 

L0VBORG Hvad drev Dem da? 

HEDDA Finder De det sa rent uforklarligt, om en ung pige, - nâr det kan ske 

sâdan - i londom -

L0VBORG Nà? 

HEDDA At en da gerne vil kikke lidt ind i en verden, som -

L0VBORG Som-? 

HEDDA - som en ikke har lov til at vide besked om? 

L0VBORG Det altsâ var det? 

HEDDA Det ogsâ. Det ogsâ, - tror jeg nasten. 

L0VBORG Kammetatskab i livsbegaaet. Men hvor kunde sa ikke det ialfald biet ved? 

HEDDA Det er De selv skyld i. 

L0VBORG Det var dem, som bred. 

HEDDA Ja, da der var overhangende fare for, at der vilde komme virkelighed 

ind i forholdet. Skam Dem, Ejlert Lovborg, hvor kunde De ville forgribe 

Dem pâ - pâ Deres frejdige kammerat! 

L0VBORG (knugtr handmie) Â, hvorfor gjorde De ikke alvor af det! Hvorfor skod 

De mig ikke ned, som De rrued med! 

HEDDA Sa rxderjeg for Skandalen. 

L0VBORG Ja, Hedda, De er fejg i gründen. 

[...] 

HEDDA Og jeg er fejg. (bajer sig narmete hen til ham, uden at se ham i ajiiene, 03 

siger sagtere:) Men nu vil jeg betro DemNoget. 

L0VBORG (spœndt) Nâ? 

HEDDA Det, at jeg ikke tutde skyde Dem ned -

L0VBORG Ja?! 

HEDDA - det var ikke min argeste fejghed - den aften. 

L0VBORG [sa et fljeblik pd hende, begriber, og hvisker lidenskabeligt) 

Â, Hedda! Hedda Gabier! Nu skimtet jeg en dulgt grund under kammerats-

kabet! Du og jeg -! Det var dog livskravet i dig -
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Vertaling: J. Clant van der Mijll-Piepers (15107, pj 18-315") 

IÖVBORG Ja, dat begrijp ik ook niet, nu... achterna. Maar zeg mij nu toch eens 
Hedda, ...lag er geen liefde op den bodem van die verhouding? Was het niet 

van uw kant, iets alsof u mij weer wilde reinigen als ik tot u vluchtte met 

mijn biecht? Was dat het niet? 

HEDDA Neen, niet heelemaal. 

LÖVBORG Wat dreef u dan? 

HEDDA Vindt u het zoo heelemaal onverklaarbaar dat een jong meisje, ...als zij 

er kans toe ziet... in 't geheim... 

LöVBORG Wat dan? 

HEDDA Dat zij dan graag eens een kijkje wil nemen in een wereld, waarvan... 

LÖVBORG Waarvan?... 

HEDDA ...waarvan je heelemaal niets weten mag? 

LÖVBORG Was het dat dus? 

HEDDA Dat ook. Dat ook. Geloof ik ten minste. 

LÖVBORG Kameraadschap in levensbegeerte. Maar waarom kon die althans 

niet blijven bestaan? 

HEDDA Dat is uw eigen schuld. 

LÖVBORG U heeft 't afgemaakt. 

HEDDA Ja toen et gevaar dreigde dat er te veel realisme in onze verhouding 

komen zou. Foei toch Ejlert Lövbotg, om u te vergrijpen aan uw... 

uw onbevangen kameraad! 

LÖVBORG (balt de handen) Och, waarom heeft u 't maar niet in ernst gedaan! 

Waarom schoot u mij maar niet neer, zooals u dreigde te doen! 

HEDDA Zóó bang ben ik voor schandaal! 

LÖVBORG Ja, Hedda, diep in uw ziel is u laf. [...] 

HEDDA En ik ben laf (buigt zich dichter naar hem toe, zonder hem in de oogen te 

zien, en zegt dan zachter). Maar nu zal ik u eens iets vertellen. 

LÖVBORG (gespannen) Wat dan? 

H E D D A Dat ik u niet durfde neerschieten... 

LÖVBORG Ja?! 

HEDDA ...dat was mijn ergste lafheid niet ...dien avond. 

LÖVBORG (kijkt haar een oogenblik aan, begrijpt dan en /luistert hartstochtelijk). 

O Hedda! Hedda Gablet! Nu zie ik wat onder de kameraadschap verborgen 

lag! Jij en ik...! Het was toch de levensdrang in je... 

159 



I B S E N O P D E P L A N K E N 

Vertaling: Cora en Sybren Polet (1966, v47-4 

LÖVBORG Achteraf begrijp ik dat zelf ook niet. Maar vertelt u eerlijk, Hedda, 

was het toch niet liefde die u toen voor mij voelde - toen u mij die dingen 

liet bekennen? Was het niet als om mij door middel van een soort biecht 

schoon te wassen? 

H E D D A Nee, niet direct. 

LÖVBORG Wat was het dan? 

HEDDA Vindt u het zo onbegrijpelijk dat een jong meisje, als ze de kans krijgt 

om stiekum... 

LÖVBORG Nou? 

HEDDA ...een glimp op te vangen van een wereld die voor haar taboe is - dat ze 

die kans dan aangrijpt? 

LÖVBORG Dat was het dus. 

HEDDA Dat was één van de redenen geloof ik. 

LÖVBORG Nieuwsgierigheid als basis voor vriendschap. Maar waarom kon dat 

dan niet zo blijven? 

HEDDA Dat was uw eigen schuld. 

LÖVBORG U hebt er een eind aan gemaakt, niet ik. 

HEDDA Ja, toen onze vriendschap een al te werkelijke vorm dreigde aan te 

nemen. Foei, Eilert Lövborg - hoe kon u het vertrouwen van uw vriendin zo 

beschamen. 

LÖVBORG O, waarom hebt u het niet gedaan? Waarom hebt u mij niet 

doodgeschoten, zoals u dreigde te doen? 

HEDDA Omdat ik bang was. Voor een schandaal. 

LÖVBORG Ja, in uw hart bent u laf. 

[...] 

HEDDA En ik ben laf. Maar nu zal ik u iets vertellen? 

LÖVBORG Ja? 

HEDDA Dat ik u niet dood durfde te schieten - dat was niet mijn groorste 

lafheid, die avond. 

LÖVBORG O, Hedda! Hedda Gabler! Ik begrijp nu watje diep in je hart in onze 

vriendschap zocht. De werkelijkheid! Het leven zelf! 
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Vertaling: Karst W o u d s t r a f15187, P257-258) 

LÖVBORG Dat is ook juist wat ik niet begrijp, - nu, zoveel jaren later. Maar, 
Hedda, - wat daar achter schuil ging, was dat geen liefde? Was het niet zo dat 
u mij als het ware wilde schoonwassen, - wanneer ik u alles moest opbiechten 
dat ik had uitgehaald? Was dat het? 

H E D D A Niet helemaal. 

LöVBORG Wat was het dan? 

HEDDA Vindt u het echt zo onbegrijpelijk dat een jong meisje, - als ze zonder 

dat iemand er iets van merkt -

LÖVBORG Wat? 

HEDDA Dat ze iets probeert te weten te komen van wat er allemaal gebeurt in 

een wereld waar -

LÖVBORG Waar - ? 

HEDDA - Waar iedereen van vindt dat ze daar maar beter niets van kan weten? 

LÖVBORG Wasdathet? 

H E D D A Dat ook. Dat ook, - denk ik. 

LÖVBORG Allebei dezelfde levenshonger. Maar waarom hield onze vriend

schap dan geen stand? 

HEDDA Dat was uw eigen schuld. 

LÖVBORG U was het anders die mij niet meer wilde zien. 

HEDDA Toen wat er tussen ons was in iets heel banaals dreigde te veranderen. 

Dat u zich niet schaamde u op een dergelijke manier te vergrijpen aan -

aan uw trouwe kameraad? 

LÖVBORG (handenwringend) Waarom hebt u toen niet gedaan waar u mee 

dreigde? Waarom hebt u mij niet toen niet neergeschoten? 

HEDDA Ik was bang voor het schandaal dat zoiets veroorzaakt zou hebben. 

LöVBORG Eigenlijk, Hedda, bent u laf. [...] 

HEDDA En ik ben laf. (buig t zich naar hem toe, zonder hem in de ogen te kijken en 

fluistert) Maar nu is er nog iets dat ik 11 wilde toevertrouwen. 

LÖVBORG (gespannen) En dat is? 

HEDDA Dat ik u niet durfde neer te schieten -

LÖVBORG Ja-?! 

HEDDA - eigenlijk was ik nog veel laffer, die avond. 

LÖVBORG (kijkt haar een ogenblik lang aan, begrijpt dan wat ze bedoelt cnjluistert 
hartstochtelijk) Hedda! Hedda Gabler! Is dat wat er tussen ons was? Jij en ik - ! 
Dus toch een verlangen om te leven -
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A. Ensceneringen waarbij de hoofdtekst sterk was gereduceerd. De eerste Ibsen 
die hier terecht ook als een bewerking werd aangekondigd, was de Hedda Gabler 
die Hans Croiset in 15172 bij Globe regisseerde.24 Dat het hier inderdaad om een 
bewerking ging, dus om meer dan om een eigentijds gemaakte editie van het stuk, 
werd in de eerste plaats duidelijk uit de teacties in de pers. In de recensies kwa
men zinssneden voor als 'Croiset had de tekst van alle franje ontdaan', 'Croisets 
modernisering', 'Croiset sneed alle tierelantijnen weg' en 'Croiset heeft het stuk 
van overbodigheden ontdaan'.25 De consequentie van dit alles was dat de struc
tuur van het stuk bloot kwam te liggen, zoals een aantal recensenten signaleerde. 

24 Dit was niet de eetste als bewerking aangekondigde productie. Op de programmafolder 

bij de Hedda Gabler die hier in 1955 door een Engels gezelschap rond Peggy Ashcroft ge

speeld werd, werd het stuk zelfs aangekondigd als 'Max Faber's adaptation of Hedda 

Gabler'. Toch werd bij die gelegenheid door geen van de recensenten van een bewerking 

gesproken. Blijkbaar had Faber het stuk van Ibsen niet wezenlijk aangetast en was hier 

slechts sprake van een aangepaste vertaling. Ook de Poppenhuis-productie van de Haagsche 

Comédie (1955) werd ten onrechte als een bewerking gepresenteerd (zie noot 14). 

In 1971 werd bij Globe Een vijand van het volk opgevoerd in de bewerking die Arthur Miller 

in 1950 gemaakt had. Het is de vraag of je hieruit al een veranderde houding van theater

makers ten opzichte van de geschreven toneeltekst kunt afleiden. In feire werd hier een 

tekst van de ene klassieke auteut door die van een andere vervangen. 

De aanduiding 'bewerking' wordt door theatetmakers overigens maar zeer sporadisch ge

bruikt, ook na 1972. In de programma's wordt de gebruikte tekst bijna altijd aangeduid 

als 'vertaling'. 

25 Zie achteteenvolgens A. Koolhaas, Vrij Nederland 15.2.1972; P. Ruivenkamp, Haagsche 

Courant 23.11.1972; Ischa Meyer, Parool 23.11.1972; André Matthijsse, Vaderland 30.1.1973. 

Een (steekptoefsgewijze) vergelijking van het script van Croiset en de door hem als basis

tekst gebruikte vettaling van de Polets, maakt overigens duidelijk dat daarmee niet alles 

is gezegd. Zo waten bijvoorbeeld ook de wijnranken geschrapr waarmee Hedda Eilert in 

haar verbeelding getooid ziet. 

Wanneer men de rwee versies van bijvoorbeeld het gesprek tussen Eilett en Hedda in het 

tweede bedrijf naast elkaat legt, vinden we een verandering die in het vetlengde daarvan 

lijkt te liggen en die op een zekere prozaïsering ten opzichte van de oorspronkelijke tekst 

wijst: daar waar de Polets nog vertalen 'als om mij door middel van een soort biecht 

schoon te wassen', geeft Croiset 'afbrengen van mijn leven in de goot'. 

Andete door Croiset aangebrachte wijzigingen lijken wel door de kwalificaties als 'modet-

nisering' en 'van overbodigheden ontdaan' uit de pets gedekt te wotden. Zo zijn hier en 

daar clauzen geschrapt en in elkaar geschoven en is een enkel woord door een modernere 

variant vervangen. Van 'vriendschap' maakte Croiset bijvootbeeld 'relatie'. Ook de over

gangen van 'u' naar 'jij' (en weer terug) zouden als een modernisering gekarakteriseerd 

kunnen worden, al is het ook een teken dat het gesprek tussen Hedda en Eilett, gaande

weg steeds meer aan intimiteit wint. 
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Die indruk werd ongerwijfeld ook in de hand gewerkt door een ingreep die veel 

verder ging: Croiset brak ook de gesloten structuur van het stuk open. In een 

gedeeltelijk in het programma afgedrukte inleiding die Croiset bij aanvang van 

de repetities gehouden had, deelde hij mee dat hij van plan was de voorstelling 

met de laatste pagina van het script te laten beginnen. Op die manier zou het pu

bliek zich niet langer mee laten slepen door het verhaal, maar zou het vanaf het 

begin proberen de draden te ontwarren die uiteindelijk naar Hedda's zelfmoord 

leidden.26 

Dit was een ingreep die tot op dat moment zijn weerga niet kende. Dit 

was meer dan een modernisering of stroomlijning, noodzakelijk geacht om Ibsen 

zoveel jaren later nog over het voetlicht te kunnen brengen. Hier werd een we

zenlijk aspect van Ibsens dramaturgie, de gesloten structuur en de zorgvuldige 

opbouw van zijn stukken, te niet gedaan. 

Na deze Hedda Gabler van Croiset volgden nog twee producties waarin 

men ook én Ibsens tekst indikte én de gesloten structuur van het stuk openbrak. 

En in vergelijking met Croiset ging men daarbij nog rigoureuzer te werk. 

Werd de i5>72-enscenering nog aangekondigd als een 'bewerking' geba

seerd op de vertaling van Cora en Sybren Polet, bij het Onafhankelijk Toneel dat 

in 1977 Hedda Gabler speelde, liet men in de programmafolder vermelden dat het 

hier om een productie 'n.a.v. de vertaling van cora en sybren polet' ging. En daar 

waar Croiset onder meer clauzen in elkaar had geschoven en de tekst wat strakker 

had gemaakt, werd door de leden van het Onafhankelijk Toneel grondig in de 

tekst geschrapt. Gereduceerd tot de helft, schatte Willem Jan Otten in de Vrij 

Nederland van 8 februari. Het resultaat was een gecondenseerde, op de plot toe

gespitste, uit flarden dialoog opgebouwde toneeltekst.27 De duur van de voorsrel-

ling was navenanr. In plaats van de gebruikelijke twee-en-een-half i drie uur, 

speelde het Onafhankelijk Toneel Hedda Gabler in één à anderhalfuur weg.28 

26 Vijf recensenten maakten melding van deze ingreep: Ben Bos, Nieuwe Linie 20.12.1972; Jan 

Spierdijk. Telegraaf 24.11.15172; Ber Huising, Trouw 24.11.1972; de recensenr van het Alge

meen Dagblad, 24.11.1972 en Koolhaas (ibidem). 

27 H. van den Bergh, Parool 28.1.1977; Gerardjan Rijnders, Toneel Tearraal 98 (1977) nr.2, p9-

10 en Anron Deering, Algemeen Dagblad 27.1.1977. 

28 Volgens scharringen van de recensenr van de Ijmuider Couranr van 28 januari 1977 en van 

Van den Bergh. 
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Verder was de rol van Berte geschrapt.29 Daar stond wel wat tegenover. Eén van de 
acteuts speelde 'toneelknecht' en riep bij aanvang: 'Aanvang Hedda Gabler van 
Henrik Ibsen, eerste bedrijf, het is ochtend'. Daarmee werd een deel van de neven
tekst tot hoofdtekst gemaakt. 

De recensenten twistten erover of door die reductie tot ongeveer de helft 
van het origineel de structuur van het stuk werd aangetast.30 In ieder geval ge
beurde dat wel door het optreden van de toneelknecht. Daarmee werd ook hier 
Ibsen zorgvuldige constructie opengebroken. 

Nog extremer sprongen in 1985 Jan Decorte en de zijnen met Ibsens 
hoofdtekst om. Bij Het Trojaanse Paard stonden de toeschouwers na 'nauwelijks 
meer dan een halfuur' c.q. 'drie kwartier' weer buiten.31 Verreweg het grootste 
deel van Ibsens tekst was geschrapt. In de dialogen beperkte men zich tot het 
hoogstnodige.32 De bewerking werd dan ook gekarakteriseerd als een excerpt, een 
uitvergrote anekdote en een tot op het bot gefileerde intrige waaruit het psycho
logisch-realistisch verloop verwijderd was.33 

Uit de omschrijvingen van de rollen zoals die in de programmafolder 
waren opgenomen, kan worden afgeleid dat dit keer niet alleen de rol van Berte, 
maar ook die van Tante Juliane geschrapt was. Net als bij het Onafhankelijk To
neel stond daar ook dit keer wat tegenover: een tekstloos optreden van een 'toneel
knecht' en een toespraak van de regisseur bij aanvang van de voorstelling.34 

29 In her programma kwam ze in ieder geval niet meer voor. 

30 Otten vond dat de handeling door de ingrepen ongerijmd geworden was. De Groor (Vrije 

Volk, 2.6.1.1977) en Heyer (NRC, 27.1.1977) spreken respectievelijk over 'een zeer tot zijn 

essentie tetuggebtacht stuk - niets dan lof daarvoor' en een 'sraketsel. [...] sobet als het 

houtwerk rondom, waarin we zeer helder het gedrag van de personages en hun motivaties 

te zien krijgen'. 

31 Her gaar om de horloges van Hans Oranje (Trouw, 14.3.1986) tegenover die van Marian 
Buijs (Haarlems Dagblad, 13.3.198(3) en Jan Middendorp (Volkskrant 14.3.1986). Heyer 
(NRC, 13.3.198«), Oomens (Algemeen Dagblad, 17.3.1986) en Pegman (Utrechrs Nieuws
blad, 12.4.1986) houden het op nog geen, tespectievelijk een kleine en nauwelijks drie 
kwartier. 

32 Middendorp noemt, als vetdwenen elementen, de verwijzingen naar Hedda's zwanger

schap en de wetenschappelijke ambities van haar man. Oranje spreekt in zijn recensie in 

iedei geval van de 'summiere teksten' die uit de monden van de acteurs kwamen. 

33 Zie achtereenvolgens Buijs, Pegman, Oomens en Heyer. 

34 Uir de recensies blijkr in ieder geval niet dat de toneelknecht wel tekst had. Er is ook nog 

sprake van een door Elvsted gezongen smartlap: 'Warum bin ich so allein' (Buijs). 
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In die toespraak sprak Jan Decorte het publiek verontschuldigend toe: de voor

stelling zou weliswaar doorgaan, maar was niet helemaal geworden wat men ge

wild had. Alles had tegen gezeten: bij het gebruik van Bengaals vuur was brand 

ontstaan waarbij én twee hoofdrolspelers waren omgekomen én het decor volle

dig verwoest was. Decorte zou dus zelf wat moeten improviseren. Na een verbale 

schets van hoe prachtig het er allemaal uit had gezien en het verzoek, aan het pu

bliek, om de onvolkomenheden door de vingers te willen zien, kon de voorstel

ling beginnen.35 

Ook hier werd de gesloten wereld van Ibsens stuk dus rigoureus door

broken. Door deze gesproken inleiding werd de toneelwerkelijkheid nadrukkelijk 

als fictie of als toneelwerkelijkheid gepresenteerd. 

Een absoluut korre-record werd in het seizoen 15187/88 gevestigd door het 

in Rotterdam gevestigde Krochttheater. Onder de titel Kon & goed bracht dit ge

zelschap, waarvan een aantal leden eerder met Jan Decorte had samengewerkt, 

een serie 'wereldberoemde toneelstukken' die men er gegarandeerd - zoals de fol

ders beloofden - binnen vijftien minuten per stuk doorheen joeg. Een van de 

stukken uit de gestadig groeiende reeks was Ibsens Spoken dat als motto meekreeg 

'gefluister in het duister, geheugen als een leugen (syphilis, incest, zelfmoord)'.36 

B. Ensceneringen waarbij de hoofdtekst sterk was gereduceerd en de verhaal
lijn was loslaten. In de voorstelling Landschap zeezicht, die drie vrouwelijke leden 

van het Onafhankelijk Toneel in 1980 maakten van Ibsens De vrouw van de zee, was 

de afstand tot Ibsens tekst nog groter geworden.37 Nu was het oorspronkelijke 

35 Middendorp, Oomens, Pegman, Buijs, Maarten van Nispen, Parool 13.3.1986. 

}6 NRC 11.12.1987. In zijn recensie over deze reeks, in de Volkskrant van 11 januari 1988, 

waarin een steeds wisselende selectie uit tenslotte zestien stukken werd gepresenteerd, 

wijdde Hein Janssen een passage aan Spoken. Na vooral de sfeertekeningen sterk genoemd 

te hebben vervolgde hij met: 'Als Spoken gespeeld wordt, dringen dooi het halfduister de 

ondetdtukte hartstochten en bloedschande dooi.' In een interview met Paul Hellman 

(NRC 11.12.1987) verwoordde Henri van Zanten de uitgangpunten als volgt: 'Het is de 

vraag of het altijd nodig is de tekst heilig te verklaren [...]. Wanneer je een deel ervan ver

vangt door handelingen , situaties en lichaamstaal blijkt vaak dat de bedoelingen van het 

stuk duidelijk« worden. We besparen veel tijd door karakrers aan te scherpen tot arche

typen en af te zien van de opbouw van een psychologisch veiantwooide spanningsboog.' 

37 De ptoductie heeft twee versies gekend. De eersre speelde in februari 1988, de rweede in 

oktobet/november. Alleen over die tweede vetsie is materiaal beschikbaar. 
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uitgangspunt van deze ptoductie ook niet een enscenering van De vrouw van de zee 

geweest. In een interview in het Leidsch Dagblad, verwoordden de maaksters de 

ontstaansgeschiedenis van Landschap zeezicht als volgt: 

'Landschap zeezicht is ontstaan uit een idee van twee van ons om een programma 

te maken over de fascinatie die landschappen en zeegezichten voot kunstenaars 

hebben, de romantiek die erop wordt geptogrammeerd. Ook in ons riepen ze 

aangename associaties op, terwijl we wisten dat de weikelijkheid behoorlijk 

tegenviel. Maar dat intrigeerde ons juisr, die kloof tussen fantasie en werkelijk

heid, russen de boswandeling waar je zo naar verlangd hebt en de natte voeten 

die je daarbij krijgt. We waren er al een rijd mee bezig, zonder bevredigend 

resultaat ovetigens, toen we bij toeval stuitten op De vrouw van de zee van Ibsen. 

Dat stuk sloot thematisch zo perfect aan dat we het als uitgangspunt hebben 
,38 

genomen. 

Niet een ensceneting van Ibsens stuk dus, maar Ibsens stuk omdat het thema

tisch zo perfecr aansloot bij wat de maaksters voor ogen stond. In de programma-

folder noemden de maaksters - waatonder een 'plasties vormgeefster' - als één 

van hun ambities 'een zo optimaal mogelijk spanningsveld tussen mensen en 

dingen op het toneel te creëren'.39 In de uiteindelijke productie was dan ook een 

belangtijke rol weggelegd voor objecten. Verder werden de acht rollen door drie 

actrices gespeeld, die, naar eigen zeggen, niet ieder een specifieke rol voor hun 

rekening namen.40 Het is bij dit alles niet zo verwonderlijk dat er van Ibsens 

hoofdtekst in de ptoductie niet veel overbleef. Zowel de verhaallijn als de dialogen 

waren aangetast. 

Wat die vethaallijn betreft: die was alleen nog in de programmafolder 

terug te vinden, op het toneel was er niets meer van over. Gegevens en fragmen

ten waren uit het stuk gelicht, van commentaar voorzien en met ander - gevon-

38 Interview door Hanny van der Harsr, Leidsch Dagblad [?].[?].1980. 

39 Opgenomen in Netry Droog: De opvoerinnstraditie van de vrouw van de zee van Hf nrik Ibsen in 

Nederland. Amsterdam 1988. [Nota in het kader van de studie Theaterwetenschap). Droog 

meldt op pagina negen dat 'de dekorelementen annex attributen zelfs in de personagelijst 

waren opgenomen'. 

40 Zie de programmafolder. Rutten (Trouw, 27.10.1j80) en Bobkova (Financieele Dagblad. 

21.11.1j80) gingen ervan uit dat de actrices alleen de rollen van Ellida en haat twee stief

dochters voor hun rekening namen. 
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den of zelfgemaakt - tekstmateriaal gerangschikt tot een 'verhaal in scherven', 

tot een 'grillig mozaïek van gevoelens en verlangens'. Ibsens dialogen waren gere

duceerd tot losse zinnetjes die veel weg hadden van hardop gezegde gedachten-

flarden.41 

Waar het uiteindelijk op neerkwam was dat de verhouding toneel-auteur 

- theatermakers in deze productie voor het eerst op z'n kop werd gezet. Niet 

Ibsens hoofdtekst stuurde de acteurs in wat ze moesten doen, maar de theaterma

kers hadden een tekst van Ibsen volledig naar hun hand gezet.42 Hana Bobkova 

verwees in haar recensie dan ook naar de pogingen van de avant-garde om de he

gemonie van de auteur te doorbreken. 

Hoewel vaak is gesuggereerd dat dit soort producties in de experimentele 

jaren zeventig en tachtig schering en inslag was, is deze De vrouw van de zee lang 

enig in zijn soort gebleven. Hetzelfde procédé volgend speelde het Noorse Bak-

rruppen hier in 1951t 'acties, poëzie en geluid' rondom Wanneer wij doden ontwaken, 

waarin nog slechts flarden van Ibsens plot vielen te ontdekken. In 1992 ondernam 

Theaterkollektief ELS iets vergelijkbaars met Een poppenhuis dat ondet de titel 

Nora werd gepresenteerd als een 'vreemdsoortig ondetzoek naar de essentie van 

Ibsens dialoog, gespeeld door twee dansetessen, twee actrices en [vier] onhandig 

stamelende [oude mannen] op video'.4' Vier jaar latei confronteerde Jeroen van de 

Berg zijn op ritme vertaalde en ingekorte versie van hetzelfde stuk - 'een uitge

beende tekst in hedendaags jargon' - mer tussenscènes waarin de dienstbode 

fragmenten voorlas uit de toman De vier maaltijden van de Israëlische schrijver Meir 

Shalev. Deze 'magische' passages waren bedoeld als tegenwichr voor Ibsens sttaffe 

logica en de benauwende, analytische sfeer in zijn stuk.44 

41 Uit de programmafolder en de recensies van Hanny Alkema (Toneel Teatraal lol (1980) 

nr.9/10, P23), Ko van Leeuwen (Haarlems Dagblad, 15.10.1980) en die van Hana Bobkova. 

42 Op dat laatsre werd ook in de programmafolder gewezen. 

43 Loek Zonneveld recenseerde de enscenering van Baktruppen in de Volkskranr van 11 

maart 1991. Dick van den Heuvel wijdde als enige een recensie aan Een poppenhuis (Nora) 

van ELS (Nieuws van de Dag7.2.i992). Nadat de actrices en danseressen het verhaal in korte 

bewoordingen hadden uiteengezet, werden de toeschouwers door middel van beweging 

en tekst - fragmenten uit het toneelstuk afgewisseld met korte monologen vol vraagstel-

lingen - meegenomen in de gedachtenwereld van Nora. 

44 Saskia de Boer, Haarlems Dagblad 15.10.1996; Hanny Alkema, Trouw 14.10.1996; Margrier 

Prinsen, Utrechts Nieuwsblad ?. 10.1996; Loes Gompes, Uitktant, oktober 1996. 
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C. Ensceneringen waarbij kleine tekstfragmenten in de slotscènes waren inge
voegd. Bij de derde soort bewerkingen, gaat het steeds om relatief bescheiden 

wijzigingen in de slotscènes die verstrekkende gevolgen hadden voor de beteke

nis van de enscenering. De makers van Pijlers van de samenleving (Haagse Comédie, 

1978), De vrouw van de zee (Zeno, 1987] en van Wanneer wij doden ontwaken (RO Thea

ter, 1984) schreven hun eigen visie over de door Ibsen gedicteerde slotscène heen. 

De eerste enscenering in deze reeks was die van Pijlers van de samenleving, 

in i$y8 geregisseerd door Kees Coolen bij de Haagse Comédie. In het programma

boekje werd niet van een bewerking gerept. Na de integraal opgenomen vertaling 

van Martin Hartkamp volgde echter een 'herzien slot' plus een verklarend schrij

ven. Uit dat schrijven blijkt dat de tekst van Hartkamp voor de opvoering in over

leg met de regisseur gewijzigd en ingekort was, maar dar de voornaamste wijzi

ging die herziene slotscène betrof.45 

In vergelijking met het origineel was een aantal clausen geschrapt en was 

de volgorde enigszins omgewerkt. Zo was de laatste zin niet langer 'Waarheid, 

vrijheid zijn de pijlers van de samenleving!' maar Olafs uitroep dat die pijlers zo'n 

saai bestaan leiden. Belangrijker was echter de rol de rol van Rummel, Sandstad en 

Vigeland. Bij Ibsen verdwijnen ze, heftig, maar gedempt twistend. In de versie van 

Coolen en Hartkamp wisselden ze bij hun vertrek de volgende zinnen uit: 

RUMMEL Hij maakt er een eenmanszaakje van. 

VIGELAND Dat moeten we de mensen duidelijk maken. 

SANDSTAD Ja, maar hoe? Je hoorde hoe ze hem bejubelen. We hebben het verloren. 

RUMMEL We slaan terug. Bernick heeft het nog niet gewonnen! 

In een aantal tecensies werd dat gewijzigde slot wel genoemd - 'ingekort' was het 
meest gehooide oordeel - maar alleen Jac Heyer gaf er blijk van ook over die wijzi
ging te hebben nagedacht: 

' "Waarheid en vrijheid zijn de pijlers van de samenleving," zegt Bernicks schoon

zuster tot slot. Regisseut Kees Coolen en dramaturg Wim van Houten vonden dat 

te melodramatisch en hebben aan het stuk een staartje gebreid waaruit blijkt dat 

45 Ko van Leeuwen geeft in zijn recensie (Haarlems Dagblad 4.12.1978) een voorbeeld van een 

'wijziging': het voorlezen van de godsdienstleraar Rarlund was vervangen door stichtelijk 

gezang, dat door Rarlund aan het harmonium begeleid werd. 
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het systeem waarin Bernick aan de macht kon komen niet veranderd is. Drie col

lega-zakenlieden van Bernick gaan door met hun vunze ptaktijken.' 

En als het publiek in het Nederland van 1978 van één ding overtuigd was, dan 

was het wel dat die collega-zakenlieden van Bernick inderdaad door waren ge

gaan met hun vunze ptaktijken. Tenminste, als we in dit opzicht afgaan op wat 

er in de pers geschreven werd. Bijna alle recensenten wezen op de patallellen 

tussen het stuk en de actualiteit. Zo sprak Otten over 'aanknopingspunten met 

vrijwel alle spookachtige gebeurtenissen waarop we de laatste jaren doot de 

nieuwsmedia vergast zijn'. Als voorbeelden gaf hij de in het stuk voorkomende 

overspelaffaire, de grondspeculatiezaak, de verzekerings- en belastingtrucs en 

de manoeuvres die erin werden aangewend om de pers te misleiden. Deering 

verwees naar de zaak Aantjes, de Velser-affaire en het slot van het ptoces Men-

ten. 

Juist in deze context kreeg het gesprek tussen Rummel, Vigeland en Sand-

stad een extra betekenis. Doot het 'kwaad' niet op te laten houden aan het slot 

van dit ovetigens nog steeds in het fin-de-siècle gesitueetde stuk, verwees de re

gisseur naar de schandalen die in 19J& speelden en gaf hij die schandalen een 

voorgeschiedenis. Aantjes en Menten hadden hun voorgangers in het kwaad. 

De veranderingen die Lucas Borkel in de hoofdtekst van De vrouw van de zee had 

aangebracht waren zo mogelijk nog bescheidener. Ook hier werd in de program

mafolder niet gesproken van een bewerking maar van een vertaling doot Katst 

Woudstta. In een begeleidend persbericht en in de uitnodigingen voor de première 

werd het wel vermeld: daar sprak men over 'een aktuele vertaling van Karst 

Woudstra en een bewerking van de regisseur'. Slechts twee recensenten haakren 

daar op in. En beiden gingen er van uit dat de regisseur het stuk alleen had inge

kort.47 Uit een verslag van Netty Dtoog, de tegie-assistente bij deze productie, 

46 NRC 4.12.1978. Zie voor dat 'ingekort' Willem Jan Otren, Vrij Nederland 23.12.1978 en 

Anton Deering, Algemeen Dagblad 4.12.1978. 

47 Buijs (Volkskrant 5.12.1987) en Oomens (Algemeen Dagblad 5.12.1987) spraken achtereen

volgens van een gecomprimeerde tekst en over gesprekken die allemaal srerk waren ver

kort. De opmerking van Freriks (NRC 4.12.1987) dar de enscenering een uur en drie kwar

tier duurde, geeft een indicatie voor de mate waatin her sruk verkort was, al moet hierbij 

bedacht wotden dat ook het speltempo hoog lag. 
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blijkt dat er meer aan de hand was - waarmee ook de beperkingen van het bron

nenmateriaal zichtbaar wotden. Het stuk was niet alleen dtastisch ingekorr, 

maar ook het einde was veranderd.48 In de laatste scène was alles geschtapt wat 

volgde na Wangels claus 'ja als er zoveel op het spel staat, dan durven wij artsen 

heel veel', de passage waarin Ellida zich definitief uitspreekt voor een leven als de 

vrouw van Wangel en als de moeder van zijn twee dochters. In plaats daarvan 

werd een deel van de tekst uit het tweede bedrijf herhaald. 

ELLIDA Wangel, hoe komen we daar ooit achter - wat er voor vreemds was met 

de ogen van ons kind? 

WAN GEL Lieve Ellida, ik verzeker je dat dat alleen inbeelding van je was. Het 

kind had precies hetzelfde soort ogen als alle andere notmale kindeten. 

ELLIDA Nee, dat had het niet! Datje dat niet gezien hebt! De ogen van dat kind 

veranderden van kleur al naar gelang de kleur van de zee. 

WANGEL - Kan zijn. Maar zelfs als dat zo was? wat dan nog? 

De duiding die Dtoog aan deze toevoeging geeft, klinkt meet dan aannemelijk: 

doot deze herhaling van een gedeelte van de scène uit het tweede bedrijf zet de 

cirkelgang van de relatie zich weer in beweging, tot in oneindigheid. Met andete 

wootden: iedere mogelijkheid om het eind van Ibsens stuk als een 'happy end' te 

intetpreteren, werd door Borkel op deze wijze afgesneden.49 

Het verst ging men in 1984 bij het RO Theater in een enscenering van 

Wanneer wij doden ontwaken. Het is de enige van deze dtie enscenetingen die ook 

als een bewerking werd aangekondigd. In het tekstboekje noemden de makers 

Wanneer wij doden ontwaken het stuk waarin de symbolistische tendensen in 

Ibsens werk het duidelijkst uitkwamen. De bewerking - 'een woord dat erger 

doet vermoeden dan gerechtvaatdigd is' voegde men daaraan roe - was op dat 

symbolisme toegespitst. 

Er vielen in deze bewerking drie soorten ingrepen te onderscheiden: men 

had een aantal kleine coupures gemaakt, de diacones van Ibsen was 'de vrouw in 

48 Wat dat inkotten betreft: door het schrappen van de tol van Ballested waren een aantal 
scènes verdwenen. Verdei was de afronding van her derde bedrijf geschrapr en was de ope
ning van her vijfde bedrijf ingekort. 

49 Zie voor dit alles Droô j 1988, P15-16. De vettaalde fragmenten zijn afkomstig uit Hentik 
Ibsen: Toneel (1987), p2i8, P179. 
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het zwart' geworden, waarmee de christelijke symboliek verdwenen was en er 

waren een aantal tekstelementen toegevoegd.50 

De meest in het oog springende wijziging betrof echter ook hier de slot

scène. Men koos niet voor de versie die Ibsen in 18951 m druk liet verschijnen, 

maar voor een eerdere, door hem zelfverworpen variant. Dat wil zeggen: in deze 

enscenering hoorde men Maja niet zingen 'Ik ben vrij, ik ben vrij, mijn gevan

genschap voorbij' en kwamen Rubek en Irene niet om in een lawine. In deze ver

sie konden Rubek en Irene samen ontsnappen naar de top van de berg of, in hun 

eigen woorden: 'Naar boven, naar het licht, naar de top van de beloofde berg. Laat 

de zon op ons neerzien en de machten van het duister etbij.' 1 

Ook dit keer was Heyer, in zijn recensie in de N R C van 23 februari 15184, 

het duidelijkst in zijn conclusies. Hij was van mening dat het bij Ibsen draaide 

om de gecompliceerde tegenstrijdigheid russen kunstenaarschap en seksualiteit, 

belichaamd in de paren Rubek-Irene en Maja-Ulfhejm. Door het lied van Maja 

weg te laten en door Rubek en Irene de top van de betg te laten bereiken, maakte 

regisseur Peter te Nuyl duidelijk wat zijn positie was: hij stond aan de kant van 

het kunstenaarschap. Zijn enscenering verbeeldde de triomf van de esrhetiek. Hij 

verkoos de mystiek van de ivoren toren boven het leven.52 

50 Wanneer wij doden ontwaken. Een dramatische epiloog van Henrik Ibsen. Nederlandse bewer

king van Hans W. Bakx. Amsterdam 1984. [een uitgave van International Theatre Book

shop en het RO Theater], p68. In verband met die coupures spreekt men over 'onder meer 

een aantal adjectieven en 'Victotiana die anno 1984 onbedoeld komisch zouden werken'; 

de toegevoegde teksten, uitgesproken door 'de vrouw in het zwart' waren voor een belang

rijk gedeelte ontleend aan Ibsens eetsteling Catilina. 

Uit de recensie van Hana Bobkova (Financieele Dagblad, '.2/3?.1984) blijkt dat de enscene

ring begon met de ook in het tekstboekje opgenomen passage uit Dantes Goddelijke 

Comédie, uitgesproken door Danre. De 'clou' van deze passage vermeldden de makers erbij: 

'Veel hoofdpersonen in Ibsens toneelstukken zoals mevrouw Alving in Spoken, Nora, 

Rebekka in Rosmersliolm en kunsrenaars als Solness en Rubek bezitten dezelfde dwingende 

aspiratie die Ulysses in Dantes Goddelijke Comédie als volgt uitdrukt: 'vuur in mijn borsr 

om kennis van de wereld te verzamelen en van de mensen met hun deugd en zonde.' 

51 Geciteerd naar Hana Bobkova. 

52 Heyer stelde vast dat Te Nuyl en ontwerpstet Grote Gansey daatmee de gangbare opvat

tingen over her kunsrenaarschap radicaal afwezen. 'Kunstenaars van deze rijden [zijn] be-

rendoders, dichtbij de beestachtige wereld.' Bobkova hield het op een open eind: 'op welk 

pad bewegen zij zich [...]? Naat het duistet van de dood of de hel of naar het licht van de 

hettijzing?'. Vergelijk ook Alma Post (Haatlems Dagblad 20.2.1984): 'een bewust open einde'. 

Liefhebber (Telegraaf 21.2.1984) sprak van een subtiele kans om de heiwonnen vrijheid te 

beproeven in het leven. 
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D. Ensceneringen waarin doelbewust gebruik werd gemaakt van een ver
ouderde vertaling. Voor een laatste soort bewerking koos in 1978 Jan Decorte. Hij 
maakte voor zijn ensceneting van Rosmershotm weer gebruik van de vertaling van 
J. Clant van der Mijll-Piepers uit 15)07, die hij vrijwel integtaal uit liet voeren. In 
een interview in Toneel Teatraal gaf Decorte als verklaring dat de vertaling van 
Clant van der Mijll heel secuur was en binnen de termen bleef van zowel Ibsens 
dramatutgie als van zijn problematiek. Zij voegde er, naar het oordeel van De
corte, niets aan toe en zij had er geen kritiek op.53 Slechts twee tecensenten maak
ten hier een opmetking over. Rutten liet het bij een constatering, Heyer sprak 
van een vondst en noteerde dat de ouderwets-deftige omgangstaal een vervreem-
dend perspectief gaf en Ibsen ironiseerde.54 

6.5 De periode vanaf 198S: terug naar de tekst van Ibsen 
Op 14 juni 1988 ging in de Toneelschuur in Haarlem Bouwmeester Solness door 
Maatschappij Discordia in première. De regie van deze productie was in handen 
van Jan Joris Lamers, voorman van dit gezelschap dat in 1983 als een afsplitsing 
van het Onafhankelijk Toneel tot stand kwam. Als lid van het Onafhankelijk 
Toneel was Lamets indertijd betrokken geweest bij de sterk gereduceerde en ach
terstevoren geënsceneerde Hedda Gabler in een opengewerkt, negentiende-eeuws 
coulissendecor. 

Dit keet in de programmafolder echter geen toevoegingen als 'terug ach
ter de lijst', geen mededelingen als 'het toneel stelt voor een lijsttoneel' en 'geen 
souffleur'. Gewoon, nog wel steeds hoofdletterloos en ook zonder interpunctie: 
maatschappij discordia speelt henrik ibsen bouwmeester solness 195)2, gevolgd 
door de namen van de personages en de medewerkenden. 

Alhoewel in de programmafolder stond vermeld dat de tekst gebaseerd 
was op de vertaling van Katst Woudstra en één van de recensenten ook optekende 
dat het hier om een drastisch bekotte versie van Ibsens Bouwmeester Solness ging, 
benadrukte Jan Joris Lamers in de inleiding waarmee hij (één van) de avonden 
opende, dat dat niet het geval was. Hier werd wel degelijk de integrale versie van 
het stuk van Ibsen gespeeld. Als mogelijke verklaring voor de gewekte indruk op-

53 Interview door Ben Hurkmans, Toneel Teatraal 99 (1978) nr.8, p2j. 

54 André Rutten, Trouw 30.10.1978; Jac Heyer, NRC 4.11.1978. 
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perde hij dat het stuk 'misschien wat vlugger dan te doen gebruikelijk' gespeeld 

werd. De integrale tekst van Ibsen dus, gebaseerd op de vertaling van Karst 

Woudstra, en voorafgegaan door een inleiding van de regisseur.55 

Met deze kleine zaal-productie werd een weg ingeslagen die terugleidde 

naar Ibsen.56 Het aantal ensceneringen waarin gebruik gemaakt werd van een be

werking liep sterk terug. Dat gold zeker voor procédés als het sterk reduceren van 

de tekst, het loslaten van de verhaallijn en het toevoegen van tekstfragmenten. 

Alleen het Noorse Baktruppen (When we dead awake, 195a) Theaterkollektief ELS 

(Nora, 1992) en Het Oranjehotel (Nora, 1996) maakten hietvan nog gebruik.57 

Het vierde procédé dat hierboven onderscheiden werd: het gebruik maken 

van een verouderde vertaling, verdween niet van het toneel. Integendeel: in de 

jaren negentig werden vijf producties in de vertaling van mevrouw J. Clant van 

der Mijll-Piepers gespeeld. 

De eerste was Wanneer wij doden ontwaken, een productie van Toneelgroep 

Amsterdam die op 14 januari 19512 in première ging. De regisseur, Titus Muize-

laar, verantwoordde zijn keuze voor de vertaling van Clant van der Mijll als volgt: 

'Ik heb ook bewust voor een oude vertaling van Wanneer wij doden ontwaken geko

zen. Er bestaat wel een 'moderne bewerking' maar de vertaling van mevrouw 

Clant van der Mijll-Piepers is veel poëtischer en zeer to the point. Door de poëzie 

van die taal krijgt de vootstelling er nog een aspect bij.' 

De reacties in de pers maakten duidelijk dat het gebruik van deze ver

taling inderdaad een wezenlijke bijdrage aan het eindresultaat leverde. Hellinga 

sprak over 'de verfijnde precisie van de ietwat archaïsche taal die in het heden

daags Nederlands lijkt te ontbreken'. Hein Janssen constateerde dat de nogal 

plechtige taal 'wonderwel' paste bij de speelstijl. 'Daar staat dus een zin als "De 

stilte is waatlijk hoorbaar" en dat klinkt in deze Ibsen toch beter dan "Het is hier 

55 De recensente die schreef dat het om een drastische bekotte vetsie van het stuk ging was 

Alma Post (Haarlems Dagblad, 15.6.1988); in het verslag van Max Atian (Gtoene Amster

dammer, 22.6.1988) staat te lezen dat Jan Joris Lamers hieraan refereerde en dat weersprak. 

Zo'n inleiding vooraf was overigens aan het eind van de vorige eeuw, toen de Ibsen-stuk-

ken voor het eerst aan het publiek werden gepresenteerd, geen ongebruikelijk fenomeen. 

Zie hiervoor het detde hoofdstuk. 

5Ä Ook Piek speelde in 1987 Spoken al, behoudens kleine wijzigingen, integraal. De tekst werd 

door de regisseur rechtstteeks uit het Noors vertaald (mededeling programmafolder). 

57 Zie hiervoor de vorige paragraaf. 
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hartstikke stil".' Hans Oranje was van menig dat de licht archaïsche woordkeus 
en zinsbouw een brug naar de schrijver zelf sloegen.58 Het succes van deze Wan
neer wij doden ontwaken heeft andere theatermakers waarschijnlijk de ogen ge
opend voor de kwaliteit van deze vertalingen en voor het potentieel dat in het ge
bruik ervan besloten lag. Nog in hetzelfde seizoen gebruikte Lidy Six Clants 
vertaling voor haar enscenering van Rosmersholm bij het Noord Nederlands To
neel, overigens zonder dat dat aanwijsbare sporen naliet.59 

In het seizoen 1992/1993 gebruikte Erik-Ward Geerlings dezelfde vertaling 
voor zijn enscenering van Rosmersholm. Ook omdat Geerlings de oude flexie-uit
gangen luid liet beklemtonen - 'alles gaat hier zijn stillen, geregelden gang' en 
'op den vlonder' - werd het resultaat als een parodie op Ibsen begrepen, een en
scenering die voornamelijk op de lachspieren werkte.60 

Aan die hernieuwde belangstelling voot de vertalingen van Clant van der Mijll-
Piepers zat nog een andere kant: ze werden niet alleen als bewerkingen gebruikt, 
maar ze fungeerden ook als vertalingen die een zo precies mogelijke weergave 
waren van Ibsens originele versies. 

Al in 1979 had Clant van der Mijll-Piepers erkenning gekregen als de 
meest tekstgetrouwe Ibsen-vertaalster. In het programmablad bij Een poppenhuis 
(De Appel, 1979) werd vermeld dat de door Hent van der Horst en Eric Schneider 
gemaakte vertaling gebaseerd was op de hare en op de Noorse standaardeditie van 
Ibsens verzamelde werken. Op eenzelfde wijze figureerde haar naam in 1990 in de 
programmafolder bij de Hedda Gabler die Marcelle Meuleman dat jaar bij Toneel
groep Amsterdam regisseerde. In een voetnoot gaven de regisseuse en haar dra
maturge te kennen dat hun 'nieuwe' vertaling gebaseerd was op die van Clant 
van der Mijll en in samenwerking met Petter Aaslestad, medewerker aan de vak
groep Skandinavistiek, tot stand was gekomen. Meuleman wilde een 'zo getrouw 
mogelijke vertaling (maar wel gemoderniseerd) om zo dicht mogelijk bij het ori-

58 Gerben Hellinga, Vrij Nederland 25.2.1992; Hein Janssen, Volkskranr 17.1.1552; Hans 
Oranje, Trouw 17.1.1592. 

59 Alleen Peter Blom sprak in her Nieuwsblad van het Noorden (25.5.1992) van een 'slechre 

bewerking'. De twee ensceneringen van Kleine Eyolf (Discordia, 1994; Toneelschuur, 1995) 

in de verraling van Clanr van der Mijll trokken überhaupr nauwelijks de aandachr. 

60 Nicole Bliek, Algemeen Dagblad 20.2.1993; Peter Zonderland, Urrechts Nieuwsblad 17.2.1993; 

Anneriek de Jong, NRC 16.2.1993; Hans Oranje, Trouw 15.2.1993. 
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gineel te blijven'.61 Blijkens de recensies was het resultaat een Ibsen-getrouwe, 
licht aangepaste, gemoderniseerde, nuchtere tekst waarin overigens ook wel be
hoorlijk gesnoeid was, met name naar het einde toe.62 

Extremer nog in hun streven recht te doen aan Ibsens tekst waren Ignace 
Cornelissen en Johan de Feyter. Ook zij namen voor hun versie van Bouwmeester 
Solness (Theater Antigone, 1995) de vertaling van Clant van der Mijll als uitgangs
punt en vergeleken deze met vertalingen naar het Engels en het Duits. Het ver
schil met de versie van Meuleman was dat Cornelissen en De Feyter, zoals met 
name de Vlaamse kranten meldden, niet één zinnetje geschrapt hadden.63 Dirk 
Tanghe (Nora, 1994) ging voor zijn vertaling van Een poppenhuis op een vergelijk
bare manier te werk. Zich baserend op verschillende oudere vertalingen, zorgde 
hij ervoor dat hij Ibsen zeer precies en woord voor woord bleef volgen.64 

61 Ton Verbeeten, Gelderlander 2.3.1990. Her feit dat ook Croiset dat seizoen voor de oertekst 

van Tsjechovs De kersentuin had gekozen, verleidde Verbeeten tot de uitspraak: 'Mag hier 

van een wending in de aanpak van het modern-klassieke reperroire worden gesproken? ' 

62 Zo schreef Heyer inde NRC van n januari 1990 dat het stuk zo bekorr was dat het slot in 

versneld, bijna terloops tempo bereikt werd. De Boer (Haarlems Dagblad. 14.2.1990) ge

bruikte in verband met de gespeelde tekst zelfs de term 'kaalslag'. Zie ook Max Arian, De 

Groene 17.1.1990; Paul Korenhof, Leidsch Dagblad 19.3.1990; Ton Verheeren, Gelderlander 

2.3.1990. 

Alhoewel de enscenering, blijkens een mededeling in het programmablad, slechrs één uut 

en drie kwarriet duurde en alhoewel in ieder geval alle tekst van Berte geschrapt was, ging 

niemand van de tecensenten zo vet om hier van een bewerking te spieken. Ook in het pro

gramma werd niet van een bewerking gerept. 

Rijven (Rijven 1995, P82-84), die de door de acteurs uitgesproken tekst nauwkeurig verge

leek met Ibsens btontekst, concludeerde dat er van twee soorren verschuivingen sprake 

was: de tekst was ingekorr en hij was aan de moderne, veel beknoptete, zakelijkere om

gangstaal aangepast. De informarie uir Berte's clausen die voor de voortgang van het stuk 

niet gemist kon worden, was ovet de andere personages verdeeld. Bij de verdwenen tekst

passages ging het verder voornamelijk om tussenzinnetjes en om infotmatie over de per

sonages en hun omsrandigheden. Toevoegingen die Rijven ook ontdekte, hadden niet veel 

om het lijf: het ging om individuele tussenwetpsels en, in het geval van Tesman, om een 

vermeetderd aanral stopwoordjes. 

63 Zie hiervoor het voorwoord in het tekstboekje dat de enscenering begeleidde. De recensies 

uit Vlaamse kranten zijn opgenomen in een nota van Marijn de Langen over rwee ensce

neringen van Bouwmeester Solness. Overigens lieten ook Lidy Six en Erik-Ward Geetlings in 

hun Rosmersholms (praktisch) de integrale tekst van Clant van dei Mijll spelen. Zie hier

voor Loek Zonneveld, Volkskrant 25.5.1992; NES journaal maart 1993. 

A4 Infotmatie ontleend aan tiansciipties van twee besprekingen die via de BRT-radio werden 

uitgezonden en die zijn opgenomen in een nota van Ruth van Exel over twee enscenerin-
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Voor deze vertalingen gold dat ze in een voor het publiek zeer herkenbaar, soms 
gemoderniseerd idioom geschreven waren.65 Het zal ook juist die herkenbaarheid 
geweest zijn, die Cornelissen en De Feyter deed besluiten een eigen versie te ma
ken. De Vlaamse herkomst daarvan verraadde zich in zinswendingen als 'Uw 
vrouw heeft mij niet graag, hè?', 'Er was niets schoners om te zien' en in het ge
bruik van een woorden als 'komaan' en 'plezant'. Ook het Vlaamse gezelschap Stan 
had de bijna integrale - 'slechts enkele schrappingen' - zeer directe en alledaagse 
klinkende versie van Een vijand van het volk (1994) doorspekt met Antwerpsismen.66 

6.6 Samenvatting en conclusies 
In dit hoofdstuk is geen minutieuze analyse gemaakt van (een aantal) Neder
landse Ibsen-vertalingen. Uitgangspunt was de vraag hoe gedurende honderdvijf
tien jaar Ibsen in Nederland de tekst zoals die door de Nederlandse acteurs werd 
uitgesproken, zich grofweg genomen verhield tot de (hoofd)tekst zoals die door 
de Noor Ibsen op papier was gesteld. Met behulp van een aantal vertaalweten-
schappelijke begrippen, kon daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen 

gen van Een poppenhuis. Ook Hein Janssen meldde in de Volkskrant (8.3.1994) dat er geen 

woord geschrapt was. Het programma bij deze enscenering noemt overigens maar vijf 

personages. De (kleine) rollen van het bediendend personeel en de kinderen waren (dus) 

geschrapt. 

Ook Colin McColl tenslotte, die in 1992 Bouwmeester Soilless regisseerde bij het Nationale 

Toneel, had de intentie om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Omdat men niet 

tevreden was over de vertaling en het niet mogelijk bleek om die voldoende aan te passen 

aan het 'typische Ibsen-idioom' werd uiteindelijk de versie van Zadek en Greiffenhagen 

(Residenztheater, 1983) als basisvertaling genomen (Toneel Theatraal 113 (1992) nr.S, pi«). 

Volgens Roel Naarding (Parool 30.3.1992) muntte de bewerking uit in vanzelfsprekend-

heid. Zadek zelf kwalificeerde zijn bewerking achteraf overigens ook als gekunsteld, lite

rair en abstract. Zie hiervoor Zadek 1990, P255. 

65 Ook de drie verralingen waarmee Judith Herzberg zich in deze jaren als Ibsen-vertaalster 

profileerde, kenmerken zich door heel naturel Nederlands, gelardeerd met eigentijds fra-

sen. Zie hiervoor bijvoorbeeld Hans van den Bergh, Parool 19.11.1992; Jan Paul Bresser, 

Elsevier 28.11.1992; Hein Janssen, Volkskrant 6.3.1995. 

66 Marian Buijs, Volkskrant 21.2.1994; Eddie Vaes, Etcetera 12 (1994) nr.45, P35; Loek Zonne

veld, De Groene, 2.3.1994; Max van Engen, Toneel Theatraal 115 (1994) nr.4, P43. Integraal 

wilde in dit geval overigens zeggen: inclusief Ibsens neventekst die door Annet Kouwen-

hoven werd voorgelezen. Ook de dictie van het dienstmeisje in de Rosmersholm van het 

Noord Nederlands Toneel zorgde volgens Perer Blom (Nieuwsblad van het Noorden, 25.5. 

1992) voor een Noordelijk coleur locale. 
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vertalingen, aangepaste vertalingen en bewerkingen. In het eerste geval is er, in 
vertaalwetenschapelijke terminologie, alleen sprake van obligatoire verschuivin
gen ten opzichte van de brontekst, in het tweede geval is er sprake van obligatoire 
én formele verschuivingen ten opzichte van de brontekst en in het derde geval is 
er ook sprake van substantiële verschuivingen ren opzichte van de brontekst. 

ï. De periode 1889-1925: In deze periode was er uitsluitend sprake van vertalin
gen. In de eerste jaren werden die vertalingen relatief vaak uit het Duits gemaakt 
en doken er geregeld germanismen op. Vanaf 15108 werd er veel gebruik gemaakt 
van de vertalingen van mevrouw Clant van der Mijll-Piepers - uit het Noors - die 
blijkbaar goed voldeden. Ook het feit dat de pers het niet nodig achtte om (kriti
sche) aandacht aan haar vertalingen te besteden, wijst daar op. Gegeven de toen
malige opvatting over het spelen van Ibsen mag er dus vanuit worden gegaan dat 
de eis werd gehonoreerd, die Ibsen aan zijn vertalers stelde: zorg dat mijn stuk
ken natuurlijk, als gewone spreektaal klinken. 

2. De periode 1925-1972: In de omgang met Ibsens hoofdtekst veranderde voor 
het eerst iets in 1925, toen Cor van der Lugt Melsert in zijn enscenering van Een 
poppenhuis (Nora, Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel, 1925) voor het eerst 
tekstcoupures aanbracht. Het tweede keerpunt was de Hedda Gabler van de 
Nederlandse Comédie, in 1966'. Bij die gelegenheid werd er voor het eerst gebruik 
gemaakt van een vertaling van Cora en Sybren Polet. Zij waren de eersten van een 
nieuwe generatie vertalers die het idioom van Ibsen vervingen door een eigen
tijds idioom. 

Zowel bij het inkorten als bij het aanpassen aan het eigentijdse idioom, 
ging het om verschuivingen die tot doel hadden te voorkomen dat Ibsens teksten 
als verouderd ervaren zouden worden; en om Ibsen voor de eigen tijd te behou
den. Dat betekende dat men niet overstapte van vertalingen naar bewerkingen, 
maar van vertalingen naar aangepaste vertalingen. Juist door deze verschuivin
gen ten opzichte van het origineel, kon recht gedaan worden aan de werkelijk-
heidsillusie die Ibsen nastreefde. 

3. De periode 1972-1988: Croisets ingrijpen in de structuur en de betekenis van 
Ibsens hoofdtekst (Hedda Gabler, Globe, 1972) luidde een derde fase in. Van 1972 
tot 1988 lag er in één derde van alle gevallen een bewerking van Ibsens hoofdtekst 
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aan de enscenering ten grondslag. Daarbij kon gebruik worden gemaakt van één 
van de vier volgende procédés: reductie van Ibsens hoofdtekst plus het open
breken van de structuur, reductie van Ibsens hoofdtekst plus het loslaten van de 
plot, invoegen van tekstfragmenten of gebruik maken van een verouderde ver
taling. 

4. De periode vanaf 1988: De laatste keer dat er iets veranderde was in 1988. Na 
de Bouwmeester Sotness van Maatschappij Discordia begonnen bewerkingen terrein 
te verliezen. Alleen het vierde procédé - gebruik maken van verouderde vertalin
gen - werd nog regelmatig aangewend. Het streven werd nu vooral om zo dicht 
mogelijk in de buutt te komen van de teksten van Ibsen zelf. Dat had een her
waardering voor de vertalingen van mevrouw Clant van der Mij U-Piepers tot ge
volg. Als bijna-tijdgenoot van Ibsen had zij de reputatie het origineel zowel in
houdelijk als formeel het dichtst te benadelen. Haat vertalingen vormden een 
solide basis waarop integrale, maar moderne (soms lokaal) klinkende versies (aan
gepaste vertalingen) konden worden opgettokken. 
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Waar was het portret 
van de generaal? 

Decor en belichting 

7.1 Inleiding 
Het vorige hoofdstuk begon met een citaat uit een brief van Ibsen aan August 

Lindberg. In die brief ging het vooral om de eisen die Ibsen aan zijn vertalers stel

de, maat de laatste zin had een breder bereik: 

'De werking van het stuk hangt voor een groot deel hier vanaf, dat de toeschou

wers het gevoel hebben dat ze naar iets zitten te luisteren en te kijken dat buiten, 

in het werkelijke leven zelf plaatsvindt.' 

In dit hoofdstuk gaat het met name om dat 'kijken'. De hoofdmoot bestaat uit de 

beantwoording van de volgende vraag: op welke manieren hebben Nederlandse 

theatetmakers in de loop van honderdvijftien jaar de ruimte gebtuikt en inge

richt? Voor we aan de beantwoording van die vraag toekomen, dienen in deze in

leiding eetst twee andere vragen te worden opgelost. De eerste: wat waren de 

maatstaven die Ibsen hanteerde voor de inrichting van de ruimte, welke eisen 

stelde hij aan decor, licht, rekwisieten en geluid? De tweede: op welke manier kan 

het gebruik en de inrichting van de ruimte worden geclassificeerd? 

Ibsens opvattingen over gebruik en inrichting van de ruimte. Het antwoord op 

die eerste vraag vloeit natuurlijk al voort uit het citaat: als Ibsen zijn publiek het 

gevoel wilde geven dat het zat te luisteren en te kijken naar iets dat zich buiten in 

het werkelijke leven afspeelde, dan moest die werkelijkheid ook in de inrichting 

van de tuimte zo dicht mogelijk benaderd worden. 

1/9 
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De werkelijkheid die Ibsen daarbij voor ogen had, was de contemporaine, Noorse 
werkelijkheid. Hoewel slechts voor de helft van zijn stukken geldt dat Ibsen als 
plaats van handeling expliciet een bepaald gedeelte van Noorwegen vermeldde, 
hoeft er niet aan getwijfeld te worden dat al zijn latere werk daar gesitueerd is. 
Toen hij Hedda Gabler in 'de villa van de Tesmans in het westelijk gedeelte van de 
[sic!] stad' situeerde, of John Gabriel Borkman 'op het landgoed van Rentheims bij 
de [sic!] hoofdstad', dacht hij ongetwijfeld aan Christiania.1 

Dat Ibsen bij het schrijven van zijn 'samtidsdramer' ook een zeer concrete 
voorstelling had van de tuimtes waarin de gebeurtenissen zich voltrokken, blijkt 
uit de gedetailleetde toneelaanwijzingen waar hij die stukken van voorzag. In 
zijn vroegere werk, dat wil zeggen: in alles wat hij vóór Pijlers van de samenleving 
(1877) schreef, was hij veel minder concreet. De ontwikkeling die zich hierin af
tekent, is nauw verbonden met het vetloop van Ibsens carrière en interessant 
genoeg om kort weer te geven.2 

Ibsen schreef zijn eerste twee stukken zonder kennis van de theatetprak-
tijk, dus voordat hij, bij wijze van spreken, een theater van binnen had gezien. 
Die twee stukken waren dan ook nauwelijks voorzien van aanwijzingen voor de
cor, licht en dergelijke. 

Een eerste stap richting gedetailleerde aanwijzingen zette hij in 1852. Na 
een uitgebreide stage in Dresden en Kopenhagen waar hij de mogelijkheden van 
het toneel in de praktijk had Ieren kennen, voorzag hij zijn derde stuk, Sint-Jans
nacht, ineens van veel meer aanwijzingen, al waren die wel toegesneden op de be
perkte mogelijkheden die het Bergense theater hem bood. Dat wil zeggen dat het 
uitgangspunt steeds een gestandaardiseerd coulissendecor moest zijn, met ach
terdoek en zijschermen. Op her moment dat hij Bergen voor Christiana verruilde, 
in r858, kon hij ook afscheid nemen van dat coulissendecor. Voor De Vikingen op 
Helgoland kon hij uirgaan van een decor dat speciaal op dit stuk was toegesneden 
en dat (dus) veel specifieker en realistischer was. 

De laatste stap zette Ibsen in 1877. Eenjaar nadat hij de Meiningers had 
zien optreden en hun vaste, levensechte decors had gezien, gaf hij in Pijlers van de 

1 Soms blijkt uit een verwijzing in de hoofdtekst dat het stuk in Noorwegen gesitueerd is. 

Zo wordt in Bouwmeester Solness op een gegeven moment duidelijk dat de gebeurtenissen 

van tien jaar terug zich in Lysanger hebben afgespeeld. 

2 Tmimiit 1965, P66-69. 
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samenleving (1877) gedetailleerd weer hoe de plaats van handeling er in zijn ver

beelding uitzag. 

'Een ruime tuinkamer in het huis van consul Betnick. Links op den voorgrond 

een deur leidend naar de kamer van den consul; wat verder aan denzelfden wand 

een dergelijke deur. In 't midden van den tegenovetgestelden wand een gtoote 

entree-deur. De achterwand is bijna geheel van spiegelglas met een openstaande 

deut die naat een bteede tuinttap leidt, waarover een zonnescherm gespannen is. 

Onder aan de trap is een gedeelte van den tuin zichtbaar, omheind door een hekje 

dat een uitgang heeft. Buiten langs het hekje loopt een straat die aan den over

kant bebouwd is met kleine, in lichte kleuren geverfde houten huizen. Het is 

zomer en de zon schijnt watm. Enkele menschen gaan nu en dan voorbij in de 

sttaat; zij blijven staan en praten samen; in een winkel op den hoek worden klan

ten bediend enz. enz. 

Binnen in de tuinkamet zit tondom de tafel een gezelschap dames. [...] Op de tafel 

liggen groote stapels halfgeteed of geknipt linnengoed en andere kleeren. Wat 

vetder weg bij een klein tafeltje waatop twee bloempotten en een glas suikerwatet 

staan, zit Rörlund en leest voot uit een verguld-op-snee-gebonden boek. [...]. 

Dat Ibsen bij het schrijven van zijn stukken uitging van zeer concrete, Noorse in

terieurs, blijkt ook uit de volgende brief die hij op 13 november 1886 aan de Her

tog van Sachsen-Meiningen schreef. 

'Met gtote vteugde heb ik van Uwe Hoogheid de mededeling ovet de op handen 

zijnde opvoering van mijn toneelstuk "Spoken" ontvangen. [...] 

De inlichting van de Noorse landhuizen heeft vandaag de dag ovet het algemeen 

geen uitgesproken nationaal karaktet. De woonkamets van detgelijke huizen, die 

van de oudste families, zijn soms van een donketbont gekleutd behang voorzien. 

Van onderen zijn de muren met eenvoudig houtwetk beschoten. Hetzelfde geldt 

voor het plafond en voot de deuren en kozijnen. De kachels zijn groot, log en mees

tal van gegoten ijzer. De meubels zijn vaak in de stijl van het eerste Franse keizer

rijk, maar de kleuren zijn doorgaans donkerder. Ongeveer zoals hier aangegeven 

heb ik me de woonkamer in het huis van mevtouw Alving voorgesteld. [...]' 

3 Geciteerd naar de vertaling van Clanr van der Mijll-Piepers, opgenomen in Henrik Ibsen: 
Dramatische werken [deel I]. Amsterdam 1906, pr. 

4 SV XVIII, p u a e.v. 
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Daarmee is nog niet alles gezegd. Vaak specificeert Ibsen in zijn neventekst op 
welk moment van de dag de handeling zich afspeelt, maar ook het jaargetijde of 
de weersomstandigheden worden geregeld vermeld. Ongetwijfeld zal hij ervan 
zijn uitgegaan dat die aanwijzingen door middel van de belichting zouden wor
den uitgevoerd. 

Hij bleek echter ook rekening te houden met een mogelijke meerwaarde 
die de belichting hem bood. Daarvan getuigt onder meer een brief die hij op 14 
november 1884 aan H. Schroder verstuurde, naar aanleiding van diens op handen 
zijnde enscenering van De wilde eend. 

'Ook de belichting heeft zijn betekenis, die verschilt van bedrijf tot bedrijf. Het is 

de bedoeling dat ze in overeenstemming is met de basisstemming waardoor elk 

van de vijf bedrijven, met een speciaal stempel, gekarakteriseerd wordt. 

Deze losse opmerkingen heb ik niet voor mijzelf willen houden, maar ik verzoek 

u om verder alles naar eigen goeddunken te regelen. [...]'5 

Voorop stond echter ook hier dat de grenzen van de werkelijkheid niet overschre

den mochten worden. Dat bleek in 1897, toen Ibsen zich in een interview kritisch 

uitliet over Lugné-Poe's enscenering van Rosmersholm die kort tevoren in Christia

nia te zien was geweest. Nadrukkelijk nam hij daarbij afstand van het symbolisme 

en de bijbehorende, mysterieuze lichteffecten.6 

Een classificatie voor het gebruik en de inrichting van de ruimte 

Wanneer het over 'de tekens van de ruimte' gaat, formuleert Erika Fischer-Lichte 
drie vragen. 

1 Waar - in wat voor soort gebouw of op welke locatie - wordt de enscene
ring gespeeld? 

2 Hoe is de (zaal)ruimte ingedeeld of specifieker: hoe zijn de toeschouwers 
gepositioneerd ten opzichte van de acteurs? 

3 Hoe is de toneelruimte ingericht - dat wil zeggen: hoe zijn decor, rekwi

sieten en het licht opgesteld - en hoe wordt deze gebruikt?7 

5 SV XVIII, p4« e.v. 

6 Het interview door Jules Claretie staat in SV XIX, pno e.v. 
7 Fischer-Lichte 1983,1, P132. 
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Die eerste twee vragen laten zich, met betrekking tot ruim een eeuw Ibsen in 
Nederland, gemakkelijk beantwoorden. 

In ieder geval zijn de Ibsen-producties in Nederland bijna altijd te zien 
geweest in de speciaal daarvoor bestemde ruimtes: de theaters. Er zijn slechts 
twee, tamelijk recente voorbeelden van producties die 'op locatie' werden ge
speeld. In 15185) speelde Amai Spoken in een fabriekshal en in 15)512 speelde het 
Noord Nederlands Toneel Rosmersholm in een demontabel 'landhuis' dat steeds 
etgens in een landelijke omgeving, net buiten de stad, werd neergezet. 

Ook wat de indeling van de zaaltuimte betreft, ligt de zaak tamelijk een
voudig: tot diep in de jaren zeventig werd het werk van Ibsen steeds in zoge
naamde 'kijkdozen' geënsceneerd, dat wil zeggen: op een verhoogd podium en 
binnen een traditionele toneellijst. Pas vanaf 15)77 kunnen zijn stukken hier ook 
in de zogenaamde vlakke vloer-theaters bewonderd worden: in kleinere zalen 
zonder verhoogd podium, meestal ook zonder lijst, met een vrij stijl oplopende 
tribune van waaraf het publiek op de speelvloer kijkt.9 Verderop in dit hoofdstuk 
zal blijken dat parallel aan deze tweedeling - Ibsen op een lijsttoneel tegenover 

Ook Peer Gvnt is een keer op locatie gespeeld: in 1985 speelde Theatergroep Nijinsky het 

stuk in een oude loods aan de Hoogtekadijk in Amstetdam. In de jaren negenrig is Peer 

Gynt rwee keer als straattheater-producrie te zien geweest. 

Zie voor de driedeling rradirionele rheaters, kleine flexibele theaters en rhearer op locatie 

Eversmmm 1996, p2t-23. 

Ook over Ibsens verlangens ten aanzien van de ruimre kan iers gezegd worden. Voor Ibsen 

was de enige oprie 'het theater'. Van roneel op locarie was in die rijd geen sprake. Ook war 

de indeling van de ruimte betreft had hij maar één optie: het lijsttoneel. Pas in het eerste 

decennium van deze eeuw. zou er met de ruimte geëxperimenteetd gaan worden (Sttind-

bergs 'Intieme theater' en de kleine zaal in Reinhardrs Deursches Thearer). De brief die 

Ibsen op 19 augustus 1883 aan August Lindbetg verstuurde, maakt verder duidelijk dar de 

zaal war hem betreft nier te klein mocht zijn en dat het betreffende theatet wel enige c.q. 

geen slechte repurarie mocht hebben: 

'U wenst "Spoken" ook in Chrisriania op te voeren. Onder zekere voorwaarden kan ik u 

daarvoor hierbij toestemming geven. [...] [Ik moet] beslist een vootbehoud maken voor het 

geval dat voot de opvoeting van het stuk het Mollergadens Theater wordt gebtuikt. De 

ruimte is daat namelijk zo benauwd en vol, de afstand tussen de toeschouwets en de spe-

lets zo geling, dat een volledige wetking daar niet vetktegen zal kunnen wotden. Wanneer 

u het Chtistiania Theatet kunt krijgen, dan lijkt mij dat het beste. Mocht dat niet moge

lijk zijn, dan heb ik geen wezenlijke bezwaren tegen het Tivoli theater. Door vroegere op-

rredens van mevrouw Winrer-Hjelm en van een aantal andete uitmuntende attiesten is 

dit theatet immets geadeld.' (SV XV11, P52) e.V.) 
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Ibsen op de vlakke vloer - ook een belangrijke inhoudelijke tweedeling loopt. De 
manier waarop men in die vlakke vloer-theaters de toneelruimte inrichtte, week 
belangrijk af van dat wat er in de gtote, traditionele theaters te zien was. 

De derde vraag laat zich veel minder eenvoudig beantwoorden, al was het 
alleen maar omdat Fischer-Lichte geen pasklaar paradigma levert om de verschil
lende manieren waarop de toneelruimte ingericht en gebruikt kan worden van 
elkaar te onderscheiden. In haar paragraaf over het decor geeft ze wel een aantal 
bruikbare aanknopingspunten. 

Het eerste punt betreft de verschillende functies die het decor kan heb
ben. De meest algemene functie is het aangeven van een plaats van handeling. 
Die plaats van handeling kan algemeen of juist heel specifiek zijn: een (preciese) 
geografische locatie en/of een (preciese] historische tijd. 

Daarnaast kan het decor ook een symbolische functie hebben. Zo kan het 
decor gebruikt worden om een aan de enscenering ten gtondslag liggende idee 
aan te geven of om een personage te karakteriseren. Ook kan het fungeren als te
ken voor de in de ruimte heersende stemming, een functie die overigens vaker 
door het licht wotdt vervuld.10 

Een tweede punt dat hiet van belang is, is de vraag naar de manier waarop 
een en ander gebeurt of preciezer: de vraag naar de soorten tekens die gebruikt 
worden. 

Ook hiervoor geeft Fischer-Lichte nergens een systematisch uitgewerkte 
classificatie, maar verspreid door haar drie delen noemt ze wel een aantal van die 
soorten tekens (steeds in binaire oppositie). Het gaat dan om de volgende paren: 
abstract of realistisch, gestileerd of realistisch, kunstmatig of natuurlijk, stile
rend of detailgetrouw, globaal of 'en detail', vaag of precies en van iets andere 
orde, historisch of karakteriserend, en 'realitätsangemessen' (historisch of sociaal) 
of karakteriserend. Fischer-Lichte tekent daarbij aan dat de gebruikte tekensoort 
samenhangt met de theatrale code die op een bepaald moment op een bepaalde 
plaats heerst.11 

Wanneer we Ibsens verlangens ten aanzien van het decor in de termino
logie van Fischer-Lichte vangen, dan is voot hem de belangrijkste functie van het 

10 Fischer-Lichte 1983,1, pi44-5, P148-149, pi55> ('Das Licht ist eines der wichtigsten Mittel um 
eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen'). 

11 Fischer-Lichte 1983,1, P144-45; III, pu , p&6. 
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decor het aangeven van een preciese locatie ergens in het eigentijdse Noorwegen. 

En wat de gebruikte tekensoorten betreft: die moesten zó natuurlijk, realistisch 

en 'en detail' zijn, dat het publiek op zijn minst de illusie had dat het naar de 

werkelijkheid zat te kijken. Met dit gegeven als uitgangspunt en met behulp van, 

met name, het functie-begrip is de manier waarop Nederlandse theatermakers in 

de loop van honderdvijftien jaar met de ruimte zijn omgesprongen, goed in kaart 

te btengen. Het resultaat is een indeling in vier periodes. 

De belangrijkste btonnen van informatie waren ook nu weer de recensies, 

op enige afstand gevolgd door de beschikbare scènefoto's. Daarbij dient dan on

middellijk te wotden aangetekend dat de Nederlandse recensenten heel lang 

slechts mondjesmaat informatie hebben verschaft over de inrichting en het ge

bruik van de ruimte. En als zij er al iets over opmerkten, dan hadden zij het meestal 

uitsluitend over de decors. Soms ging het over het licht, maar nooit werd er iets 

over rekwisieten te berde gebracht. Dat wijst erop dat deze tekensystemen binnen 

het Nederlands toneel een ondergeschikte rol spelen. Het onmiddellijke gevolg is 

dat het ook in het vervolg van deze paragraaf voornamelijk over decors zal gaan. 

7.2 De periode 1889-1928: kamers uit voorraad 
Ook wat de inrichting en het gebruik van de ruimte betreft, was de succesvolle 

Poppenhuis-productie (Nora) in 1889 een hoogst opmerkelijke. 'De decoratië'n be

antwoordden aan den hoogste eisch', daarover was men het in de pers wel eens. 

Er waren dan ook specialisten aan het werk geweest.12 

Voor de details kunnen we tetecht bij de recensent van de Oprechte Haar-

lemsche Courant en bij Rössing. Naar tekeningen van de architect Springer, net 

als Rössing lid van De Tooneelvereeniging, was het toneel door M. Hendrickx en 

Charles Roskam 'herschapen in eene kamer, die in haar koel groen-grijs, met mat 

geel en goud hier en daar verlicht, een rüstigen achtergrond vormde. [...] De por

tières en gordijnen, het ameublement en de kleine sieradiën vereenigden zich 

daarmee, en gunden ons een kijkje in een moderne huiskamer van burgerlijke 

welgestelde menschen van stand en smaak'.Ij 

12 Zie bijvoorbeeld de NRC en het Algemeen Handelsblad van 31 maart 1889. Om hetdecot 

en ook de nieuwe kostuums te kunnen financieren, golden er verhoogde toegangsptijzen. 

Zie hiervoor Het Tooneel XVIII (1888/1889), puo. 

13 Oprechte Haarlemsche Courant 1.4.1889, geciteerd naar Bosbouwer 1980. p6y-6S. 
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Rössing liet in zijn bespreking weten hoezeer men bij de inrichting van die kamer 
op details had gelet: de meubels waren verschillend van vorm en waarde om aan 
te geven dat de familie langzaam in betere doen was geraakt. 

Ook aan de belichting was veel aandacht besteed en dat was eveneens een 
noviteit. Alleen Rössing schreef daar iets over: bij dag viel er licht door het raam 
binnen, bij avond of bij nacht brandde er elekrrisch licht in het portaal en in de 
belendende kamers en in de haard werd met behulp van de belichting een bran
dend vuur gesuggereerd.14 

Toen de Koninklijke Vereeniging een halfjaar later met haar Ibsen kwam, 
moest daar uit prestige-overwegingen natuurlijk iets vergelijkbaars tegenover 
gezet worden. En dat gebeurde dan ook. Voor het decor en de belichting van De 
wilde eend had men zich bepaald uitgesloofd. In ieder geval was er voor de bedrij
ven twee tot en met vijf, die zich afspelen in het atelier van Hjalmar Ekdal, een 
geheel nieuw decor gemaakt, in een sombere, dofgroene tint, 'alles heel waar en 
natuurgetrouw gevolgd'. Ook de inrichting van het 'jachtbosch' oogstte waar
dering. Hetzelfde gold de in ieder bedrijf wisselende belichting. De recensent van 
her Algemeen Handelsblad stelde vast dat de droefgeestigheid van het stuk, ken
merkend voor de stijl van Ibsen, hier tot in het decoratief was doorgevoerd.15 

Voor deze twee Ibsen-producries uit 1889 zijn, waat het om het decor en de 
belichting gaat, dus twee zaken van belang: er werden speciaal voor deze twee 
stukken nieuwe decors ontworpen en er werd ook speciale aandachr aan de be
lichting besteed. Voor de enscenering van Een poppenhuis kan daaraan worden toe
gevoegd dat er rot in de details werd doorgedacht over de aankleding en inrich
ting, om maar een zo groot mogelijke waarheidsillusie te creëren. Bij De wilde eend 
lijkt men er vooral ook op uit geweest te zijn om de droefgeestige sfeer die dit 
stuk ademde tevens in het decor rot uiting te laten komen. 

J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1.4.1889. Rössing roemt in zijn recensie in het Nieuws 

van den Dag van ï april de firma De Vos & Le Grand die 'met zoveel smaak en oordeel meu

belen, gordijnen en kamerversiering' had aangebracht. Ondanks al deze aandacht voor de 

details was het geheel blijkbaar nog niet volmaakt. In zijn bericht over de tweede voorstel

ling, op 9 april, maakte Rössing melding van tal van verbeteringen, onder meer in het licht 

en in de bloemen (Nieuws van den Dag, 12.4.1889). Op een ongedareetd programma - ge

zien de rolverdeling behorend bij één van de voorstellingen die men vanaf september 1889 

speelde - staan 'geheel nieuwe decoratiën van H. Ellenbetger' aangekondigd. In het Nieuws 

van den Dag van 11 november - de producrie is na een lange toutnee dan weet terug in Am

sterdam - maakt Rössing melding van 'nieuwe meubelen, geheel in de toon van het decot'. 
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Hoe bijzonder dat was, blijkt uit het vervolg. Alhoewel de recensenten hun waar

dering voor dit alles niet onder stoelen of banken staken, zou er in Nederland 

voorlopig maar heel sporadisch een enscenering te zien zijn waarin men met 

evenveel zorg 'voor het uiterlijk' te werk was gegaan. Om preciezer re zijn: tot 1929 

gaat het, op een totaal van bijna tachtig, slechts om nog geen tien ensceneringen. 

Ook uit de programma's blijkt dat in de vijfenveertig overgebleven programma's 

uit de periode ^89-15128 slechts acht keer de aandacht op de decors gevestigd 

wordt, bijvoorbeeld door de naam van de decorontwerper te vermelden.16 

Een eerste voorbeeld van zo'n enscenering is de John Gabriel Borkman die 

op 10 februari r8c»7 bij de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel' 

zijn première beleefde. 'Nieuwe decors voor het vierde bedrijf, meldde het pro

gramma en de roep die van die nieuwe decors uitging was zodanig dat de mede

werker van De Kroniek er speciaal voor naar de Stadsschouwburg toog. Ze waren 

dan ook ontworpen door de 'grote schilders' Breitner en Bauer en in de Stads

schouwburg werd men qua decors normaal gesproken 'bepaald niet verwend'. 

15 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 16.10.1889; L.S., Oprechte Haarlemsche Courant 15.10.1889; 

Algemeen Handelsblad 15.10.1889; NRC 15.10.1889. 

16 In programma's en recensies worden de namen van de volgende decorontwetpets ge

noemd; Verbrugge (Rosmersholm, Nederlandsche Tooncelvereeniging, 1893), Jan Maandag 

(decor voor het derde bedrijf van Bouwmeester Soilless, Nieuw Nederlandsch Tooneelgezel-

schap. 1894). Breitnet en Bauer (John Gabriel Borkman, K.v. Her Nederlandsch Tooneel, r897), 

J.J. Poursma (John Gabriel Borkman, N.v. Het Tooneel, 1908), A. van Hattem (Nora, N.v. Het 

Tooneel, 1911), Jan Benneke (Klein Evolf, N.v. Tooneelvereeniging, 1916", F. Dantz (ie bedrijf) 

en J.J. Poutsma (4c bedrijf] (John Gabriel Borkman, N.v. Tooneelvereeniging, 1918) en W. de 

Maaree (Komedie der liefde. Het Schouwtooneel, 1922). Het is ovetigens niet zo dat de decots 

van deze ensceneringen allemaal zó bijzonder waren dat ze in de pers uitgebreid aan de orde 

kwamen. Ook het omgekeerde komt voor, namelijk dat et in het programma niet gerept 

wotdt van decors maar dar uit de recensies blijkt dat men et buitengewone zorg aan had 

besteed. Zie hiervoor het vervolg. 

17 JK, Kroniek 1897, nr.112, P52. De namen van Breirner en Bauer werden in de programmafol

der niet vermeld. J. (Telegraaf. 11.2.1897) merkt alleen maar op dar her goed was dat men 

voor de decors hulp had gezocht bij grote schilders. JK noemt hun namen dus wel. Rössing 

vermeldde in zijn recensie in her Nieuws van den Dag van 12 februari 1897 expliciet dat hij 

de heren Breitner en Bauer gevraagd had hun namen re mogen noemen. In een recensie in 

her Nieuws van den Dag van 22.4.1918 -John Gabriel Borkman wordt dan door De Tooneel

vereeniging gespeeld - specificeert hij de manier waarop men te wetk was gegaan; Breitner 

en Bauer maakren het ontwerp en de schets en stonden de decotateut, Cossaat, terzijde bij 

de moeilijke partijen. 
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Ibsen kon deze verslaggever verder gestolen worden, dus zijn bespreking was uit
sluitend aan het decor gewijd. Op het achterdoek waren steile, grauwe rotsen van 
een besneeuwde fjord zichtbaar met aan de zijkant het huis van Borkman. Verder 
noemt hij een sneeuwig rotsplateau met winters witte bomen. Ook door de ver
lichting was er een mooi, glanzend wit sneeuweffect bereikt. Jammer, voegt de 
recensent daar aan toe, van de lelijke gele lichtstreep over het toneel zolang de 
deur van het huis openstond, waardoor dit effect bedorven werd. Ook het feit dat 
men de hele vloer met een wit kleed bedekt had, stemde hem tot tevredenheid. 
Alleen had men er een biezenmat of iets dergelijks onder moeten leggen. Nu be
dierf het geklos van de laarzen bij het lopen de indruk van een sneeuwtapijt.18 

Ruim één maand later ging in Rotterdam de tweede Nederlandse John 
Gabriel Borkman in première. En zonder dat men 'grote schilders' had ingehuurd -
dat blijkt in ieder geval nergens uit - was men ook in Rotterdam tot een fraai 
resultaat gekomen. In zijn bespreking in Het Tooneel roemde Pavidius de versle
ten huiskamer en het wisselende sneeuwlandschap, die van een zeer goede smaak 
en een juiste opvatting getuigden. De recensent van de NRC was gedetailleerder. 
Hij schrijft over een groots verweerde, deftige kamer met vergane gobelins, over 
een ingeslapen slordigheid, over wanden bedekt met een eikenhouten lambrize-
ring en met groen fluweel, over een bureau ministre, en een prachtig laatste 
sneeuwlandschap.19 

Tot 1929 komen we nog slechts twee producties tegen waarin de decors in 
gelijke mate de aandacht trokken (en verdienden). De eersre is een door Willem 
Royaards bij Het Tooneel geregisseerde John Gabriel Borkman uit 15108 waarbij 
Poutsma voor de decors tekende.20 De tweede is Kleine Eyolf (Klein EyolfJ, in 1916 
door Herman Heijermans geregisseerd, met bos-, berg- en kamerdecor, 'door Jan 
Benneke treffelijk geschilderd'.21 

Deze zes decors springen er in die eerste periode dus uit, omdat in ieder 
geval kosten noch moeite waren gespaard. Daarnaast komt het in deze periode 
nog een aantal malen voor dat recensenten vaststellen dat een decor 'goed ver-

18 Vergelijk ook Rössing: 'Het vierde bedrijf! ... ik weet niet ooit in eenig theater in Europa 

zoo iets verrukkelijks, zoo iets grootsch en schoons gezien te hebben. [...] In dat landschap 

komt geen enkele kleur. Grijs, het wit en het smoezelige van sneeuw, het grauwe der rot

sen, het gore van het water... dan zijn de eenige kleuren. Maar welk eene betoovering [...]. 

Men begreep de drang van eiken Noorweger om te gaan naar het zonnige Zuiden. [...] 

grootsche en verhevene poëzie.' Zie verder ook AE, Weekblad de Amsrerdammer 12.2.1897. 
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zorgd' was en dat er aandacht aan de aankleding was besteed zonder dat dat ver
der gespecificeerd wordt. Wannneer er geen decorontwerper was ingehuurd ging 
de lof meestal naar de regisseur. Blijkbaar viel in die gevallen ook het decor onder 
zijn verantwoordelijkheid. 

Tegenover deze ensceneringen waarvoor óf speciale decors gemaakt waren, óf 
waarbij in ieder geval enige zorg aan de decors besteed was, staat een groot aantal 
producties waarvoor dat niet gold. Producties waarbij meer gekeken was naar wat 
er in het magazijn nog voorhanden was dan naar wat het betreffende stuk, ideali
ter, nodig zou hebben. Zo gebruikte men bij De vrouw van de zee, in 1895 door de 
Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel' op het reperroire genomen 
(om daar na drie keer al weer van te verdwijnen) een achterdoek waarop de zee 
zichtbaar was, dit tegen de aanwijzingen van Ibsen in, zoals Algemeen Handels
blad-recensent Giovanni terecht opmerkte. Rössing vond het decor zo'n affront 

19 Het Tooneel XXVI (189Ä/1897), P64; NRC 10/11.3.1897. Na de Amsterdamse voorstelling, op 

25 maart in de Hollandsche Schouwburg, maakte Rössing één dag later in het Nieuws van 

den Dag melding van een gebtek aan atmosfeer en stemming in het tweede bedrijf en het 

decor in het laatste bedrijf noemde hij flodderig en weinig schoon. Speelde men in Am

sterdam in geleende decors of speelde hier de conrroverse russen de Amsrerdamse en de 

Rotrerdamse opvarring over her spelen van Ibsen een rol? Rössing was als verraler actief 

bij de Amsterdamse enscenering betrokken geweesr. 

20 Er waren niet alleen loftuitingen voor het sneeuwlandschap in het vierde bedrijf (somber 

besneeuwd gebetgre, voortreffelijk geschilderd en belichr in romantisch realistische stijl), 

maar ook voor de woonkamer en het vertrek waar Borkman al die jaren gebivakkeerd had 

(goudleren behangsel, zeer hoge boogvensters, zeer bijzondere meubilering en beide ver-

rrekken geheimzinnig belicht). Zie J.H. Rössing, Nieuws van den Dag, ?.?.i909; NRC1.1. 

1909; Her Tooneel XXXV1I1 (1908/1909), P79. 

21 Details: de kamer was deftig en met smaak gemeubileerd en gestoffeerd, zonder over

lading maar gaf toch een beeld van rijkdom tegenover de armoe van de geest. De decors 

gaven de indruk van een groorse somberheid en werden zelfs 'overweldigend' genoemd. 

Her 'heuse watervallerje', of liever gezegd, het geluid dat dat voorrbracht, werd in ieder 

geval in 1919, bij de tweede reeks voorstellingen, hindetlijk bevonden. Zie S., Avondposr 

4.10.1919; Nieuws van den Dag 26.11.1916; Barbarossa, Telegraaf ?.?. 1916; F.L., Nieuwe Cou

rant 4.10.1919. Blijkens een ingezonden brief van Heijermans aan de Telegraaf (?.?.1919) was 

het decor bij de tweede reeks exact gelijk aan dat in 1916. 

22 Zie voor deze 'verzorgde decors' onder meer Spoken. Kreuknier, Bigor, Poolman, Blaaser, 

1890; Heddci Gabler, Vos en Korlaar, 1891; Rosmersholm, Vos en Korlaar, 1893; Bouwmeester Sol-

ness, Nieuw Nederlandsch Tooneelgezelschap, 1894. En ook: Komedie der liefde, Het Schouw-

rooneel, 1922; Nora, Vereenigd Tooneel, 1928. 
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dat hij wel moest verondetstellen dat het 'de artistiek leider de haren te berge 

[...][had] doen rijzen'.23 

Ook de Rotterdammers grepen in 1896 mis, toen ze Een poppenhuis (Nora) 
op het repertoire namen. De grote, Noorse kachel, in karton uitgevoerd, 'te geha
vend en te vetveloos om er ook maar een dubbeltje voor te geven, gaf een dwaas 
effect in het interieur bestaande uit Frans-lichte salonmeubeltjes', met geel da
mast overtrokken. Kritiek oogstte ook de manier waarop de meubels waren opge
steld ('als een vethuisboel') en de slechte behandeling van het licht (het voetlicht 
werd onaangenaam weerkaatst door een geel tafelkleed en er heerste duisternis in 
alle gangen). Rössing noemde het onbegtijpelijk dat, na de r889-productie, 'mon
teering en tooneelzetting' hier nog zo slecht en onverzorgd konden zijn. 

Andere voorbeelden zijn er genoeg: het decor voor het derde bedrijf van 
Een vijand van het volk bijvoorbeeld. Zowel bij de Nederlandsche Tooneelvereeni-
ging, in 1897, als bij de Koninklijke Vereeniging, in 1908, deed dat meer denken 
aan een handelskantoor of aan een schoollokaal, dan aan een krantenredactie. De 
recensent van de Telegraaf nodigde de regisseur van de Nederlandsche Tooneel-
vereeniging, Van Kuyk, zelfs uit voor een bezoekje om het verschil met eigen ogen 
te kunnen waarnemen.25 Ook de reeks Ibsen-ensceneringen waaraan Het Rotter-
damsch Tooneel in 1917 begon, kenmerkte zich bepaald niet door de zorg waar
mee de decors waren samengesteld. 

Dat men meer keek naar wat er in de magazijnen voorhanden was dan naar wat 
het te spelen stuk, idealiter, nodig zou hebben, gold in verhevigde mate voor de 
Franse en Duitse Ibsen-producties die hier vanaf r8sio te zien waren. Dat waren er 
heel wat en dat gaf dus ook aanleiding tot heel wat metkwaardige taferelen. 

23 Giovanni, Algemeen Handelsblad 14.4.1895; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 10.4.1895. 

24 NRC 12.11.1896; Rössing, Nieuws van den Dag 8.12.1896; Giovanni, Algemeen Handelsblad 

13.12.1896. 

25 X.L., Telegraaf 29.10.1897: 'De regie moet op onze kranr maar eens komen zien dat een re

dactiekantoor geen handelskantoor is'; V.B., Algemeen Handelsblad 24.8.1908: 'Zo weidsch 

en schoollokaalachtig kan het er nooi t hebben uitgezien. ' Ook het feit da t het vierde be

drijf, in her huis van Horster, zich in een Gotische zaal afspeelde, wekte verbazing bij deze 

recensent. 'Dan maar liever war langere entr 'actes. ' Decorwisselingen leverden in Neder

land blijkbaar nogal eens problemen op. Naar aanleiding van een Pijlers van de samenleving 

door her Duitse Lessing Theater, in 1907, werd opgemerkr dat de ' tooneelveranderingen ' 

veel vlugger gingen dan bij ons (Van Hall, Gids 1907, II, P375-376). 

190 



W A A R WA S H E T P O R T R E T VAN D E G E N E R A A L ? 

Het begon al gelijk op 9 maart 1893, toen Spoken in de regie van Antoine zijn 
Nederlandse première beleefde. Er werd gespeeld in decors die via Van Lier gele
verd waren. In de ogen van Nederlandse recensenten waren de schoorsteenmantel 
met gebeitelde engeltjes en de lichthouten stoeltjes, met rood pluche overtrokken 
voor dit stuk niet puriteins genoeg. Daarbij harmonieerden ze niet met het som
bere gemoed van Osvald.27 

Lugné-Poe en de zijnen, die het Nederlandse publiek in december van dat
zelfde jaar drie Ibsen-ensceneringen voorschotelden, hadden naar het oordeel van 
de recensenten al helemaal geen oog voor de uiterlijkheden van de stukken van 
Ibsen. Herman Heijermans was de enige die dit wilde interpreteren als een (te
rechte) poging om Ibsens 'gevoelige dingen' voorrang te verlenen boven zijn 'bur
gerlijke malligheden'.28 Vaker viel in de krantenkolommen te beluisteren dat hier 
sprake was van een afkeurenswaardige slordigheid. Zinnetjes als Lugné-Poe 'ver
zorgt het uiterlijk niet zo goed' of zelfs Lugné-Poe 'gaat met het decor onverant
woord lichtzinnig om' getuigen hiervan.29 

Ook de Duitse gezelschappen die hier op bezoek kwamen, speelden in de 
regel in geleende decors, waarbij men het niet al te nauw nam met de voorschrif-

26 Zo werd het decor voor De vrouw van de zee (1918) eens temmingloos, weinig suggestief en 

veel te druk rommeldecor genoemd; een hevige oleogravure die eerder aan Zwitserland of 

Tirol dan aan Noorwegen deed denken. Naar aanleiding van Rosmersholm (1519) werd opge

merkt dat het vertrek waarin de gehele handeling zich afspeelde (NB: Ibsen schreef twee 

ruimtes voor (RZ)) zo rijk voorzien was van meubels en gobelins dar het te veel van het goede 

was. 'Dit decor rammelde en miste de hoofdzaak: karakrer en armospheer.' Zie hiervoor 

Top Naeff, Amsrerdams Weekblad 4.1.1919; Roeland van Ruyven, Kroniek I (1919], P27; A.v.V., 

Algemeen Handelsblad 27.11.1918; NRC 27.11.1918; Ks, Algemeen Handelsblad 12.3.1921. 

27 Het Tooneel XXII (1892/1893), p83;d.C, Algemeen Handelsblad 16.3.1893. 

28 H.H.. Telegtaaf ?.9?.i894. Heijermans had zich in juli 1893. tijdens een bezoek aan Parijs, 

(tijdelijk) bekeerd tot het symbolisme. Waarschijnlijk heefr hij Lugné-Poe in Parijs per

soonlijk ontmoet. Zie hiervoor Goedkoop 1996, P77-78; P443-44. 

29 Zo ontbraken in Rosmersholm de door Ibsen voorgeschreven portretten, de kachel en de bloe

men. Zie voot dit alles J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 18.12.1893; Giovanni, Algemeen 

Handelsblad 21.12.1893; Van Hall, Gids 1894, II, P3Ä; 1896, I, P173. In zijn bespreking van 

Bouwmeester Solncss [Solncss Ie constructeur), dat het Theatre de l'Oeuvre hier in seprember 

1894 speelde, merkre de recenseur van Her Tooneel op dar her Grand Théârre niet over de 

goede decors voor Ibsen beschikre (NB: dus geleende decors); de goedverlichce, gebloemde sa

lon om een overvloed aan bloemen en planten te suggereren noemde hij mislukt en het de

cor in het derde bedrijf op het belachelijke af. Een lelijke krans, een onsmakelijk bankje en de 

hardblauwe vestingwal werden met afgrijzen genoemd (Het Tooneel XXIV (1894/1895), p7). 
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ten van Ibsen. Zo schreef de recensent van het NRC naar aanleiding van een Wan

neer wij doden ontwaken (Wenn wir Toten erwachen) in de Rotterdamse Groote Schouw

burg op 31 mei 1900 door Dr. Heines Ibsen Theater: 

'Wij wisten dat de heer Heine, terecht, aan de Meiningers een overdreven, immers 

vruchtelooze, verzorging van het uiterlijk materiaal verwijt. Maar hij had hele

maal niets meegebracht. Het waren de decors van hier. Men weet, dat de heer De 

Vos dit stuk heeft willen spelen; de heer Poutsma is dan ook bezig geweest aan 

bijzondere decors, die echter niet zijn gereed gekomen. Door hem bijgestaan met 

al wat er beschikbaar was, heeft Dr. Heine voor het Ilde bedrijf een aardige mise-

en-scène kunnen maken; maar die voor III was onvoldoende. De moeilijkheden 

van sneeuw en wind waren eenvoudig onopgelost gebleven.' 

Als Gustav Lindemann en Louise Dumont in 1908 in Amsterdam arriveren om in 

het kader van de door De Kunstkring georganiseerde Ibsen-feesten, hier Rosmers-

holm en Kleine Eyolf te spelen en zij voor deze gelegenheid wél hun eigen decots 

meenemen, is een vetslaggever van de Telegraaf ter plekke. 

'Met den laatsten trein uit Duitschland zijn gisteravond aan het Weesperpoort-

station de kunstenaars, die hunne medewerking in de Ibsen-feesten, welke he

den- en morgenavond, onder protectoraat van "De Kunstkring", in den Stads

schouwburg gegeven worden, aangekomen. En twee uur later arriveerde met den 

nachtelijken goederenrrein, waaraan ditmaal 'n personenwagen toegevoegd was, 

het technisch personeel met het uitgebreid decoratief. Het was geen gemakkelijk 

werk, dit transport; vooral de ronde panorama-achterdoeken, welke natuurlijk 

30 NRC 1.6.1900. Vergelijk ook Giovanni, Algemeen Handelsblad 2.6.1900, na de voorstelling 

in Amsterdam: '[..] het groote huis techts, dat in alle eeuwen en alle landen dienst doet, 

paste heelemaal niet voor een Noorsche badplaats. Maar voor het derde bedrijf was het de

cor bepaald onvoldoende. Naar een oplossing van de vraag hoe Rubek en Irene onder een 

lawine konden worden bedolven, had men niet gezocht.' 

Ook bij de andere Ibsen-stukken die dit gezelschap in deze jaren speelde, waren vergelijk

bare geluiden hoorbaar. Zo zou bij de Spoken (Gespenster, 1900) de achtergrond 'geen begrip 

van de fjord' gegeven hebben. Iets vergelijkbaars gold voor De vrouw van de zee (Die Frau 

vom Meer, 1901): wel een hoge bergketen en bomen maar niets dat aan een fjord deed den

ken. Zie hiervoor J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 26.9.1900; NRC 2.2.1901. Bij De wilde 

eend (Die Wildente, 1901) werd opgemerkt dat men niets had kunnen vinden 'dat een zolder 

nabij kwam' (Giovanni, Algemeen Handelsblad, 13.3.1901). 
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van te lange afmeting zijn om in wagons ondergebracht te worden, leverden heel 

wat moeilijkheden op; maar onder leiding van den befaamden inspectent Knieier, 

was de reis toch gelukkig volbracht, en werd met het ontladen van de plastische 

decors, die in uitstekenden staat verkeerden, een aanvang gemaakt. In groote 

kapkarren werd het vervoer naar den Sradsschouwburg begonnen. Hier was on

derwijl een ploeg tooneelknechten, onder de persoonlijke leiding van Gustav 

Lindemann, aan het werk getogen, om het tooneel voor de ontvangst der décors 

in gereedheid te brengen, omdat reeds vroeg in den morgen met de zoogenaamde 

décor-repetities een aanvang zou worden gemaakt. 

Vooral her decoratief van den tweeden avond "Klein Eyolf ", belooft schitterend te 

worden. Het tweede en derde bedrijf, die aan de rorsige Fjordkust van Noorwegen 

spelen, met echte bergen, met echt gebouwde hutten en boomen, een scènerie, 

die binnen 10 minuren kant en klaar moet worden gesteld, heeft in den Stads

schouwburg, waar het gemis aan een draaitooneel zich bij zulke gelegenheden 

duchtig gevoelen laat, heel wat voeten in de aarde. Men heeft er dit op gevonden, 

dat op reusachtige ladderwagens her decoratief tusschen de coulissen opgebouwd 

wordt, zoodat b.v. een heuvel op 't vereischte moment kant en klaar her tooneel 

opgereden wordr. Ook heden, in den loop van den dag, worden de oefeningen met 

't décor voortgezet. Naast den leider, Lindemann, neemt ook de hoofdvertolkster 

uit deze feesrspelen, Louise Dumont, aan deze voorbereidingen een persoonlijk 

werkzaam aandeel; en het getuigt wel van de groore liefde, die deze actrice voor 

haar beroep gevoelt, dat zij, ondanks de enorme inspanning, die de rol op zichzelf 

van haar vergt, er niet tegen op ziet haar nachrrust op te offeren, om haar man 

behulpzaam te zijn, opdat zelfs de kleinste onderdeelen der mise en scène, tot 

hun volle recht komen.' 

Als men de recensies als maatstaf neemt dan had men zich al deze moeite overi

gens kunnen besparen. Alleen Rössing noemt de 'monteering' van Rosmercholm 

uitstekend (maar hij mist de oude portretten) en rept in verband met Kleine Eyolf 

van mooie decors/1 

Ook wanneer het Düsseldorfer Schauspielhaus in 1912 overkomt om Wan

neer wij doden ontwaken te spelen, neemt men de eigen decors mee. In een voor-

31 Nieuws van den Dag, 30.11.1908. 

m 



I B S E N O P D E P L A N K E N 

beschouwing in het Nieuws van den Dag van 12 november wordt daar ook mel

ding van gemaakt. Veelzeggend is echter het zinnetje dat de journalist er op vol

gen laat: 'Wat echter grooter waarde heeft is dat alle rollen door de beste artisten 

van Dusseldorp gespeeld zullen worden.' 

Het is illustratief voor al die gastoptredens van buitenlandse gezelschap

pen: de decors zijn nauwelijks van belang. Het blijft vaak zelfs onduidelijk of men 

nu in eigen, meegebrachte decors speelt of dat men een keuze doet uit wat er in de 

schouwburgen voor handen is (zoals in 1916, wanneer Reinhardt hier toert met 

ondermeer zijn enscenering van Spoken). De recensenten zijn vooral gespitst op de 

opvatting waarin de acteurs hun personage spelen en op de kwaliteit van hun spel. 

Tot nu toe is er nauwelijks iets opgemerkt over de manier waarop al deze ensce

neringen belicht waren. Alhoewel al bij de twee producties in 18851 onmiddellijk 

bleek wat de meerwaarde van een adequate belichting kon zijn, zijn er na dat jaar 

in de recensies nauwelijks sporen terug te vinden die op een vergelijkbaar ge

bruik van het licht wijzen. Dat geldt zowel voor het creëren van stemming, zoals 

dat in De wilde eend gebeurde, als voor de verheviging van de realiteitsillusie, zoals 

in de enscenering van Een poppenhuis.32 Waar het om 'creëren van stemming' gaat, 

mag echter niet zonder meer geconcludeerd worden dat dat dus ook niet gebeurde. 

Het zou kunnen zijn dat het vanzelfsprekend was om een stuk van Ibsen wat 

donker, stemmingsvol uit te lichten, iets wat recensenten misschien stilzwijgend 

als bekend veronderstelden. Zo beklaagde Giovanni zich er in 15102 over dat door 

het werken van het licht alle intimiteit ontbrak in de Spoken van het Amster

damsen Lyrisch Tooneel. En in 1918 constateerde Barbarossa met genoegen dat 

het decor van Een poppenhuis, in regie van Heijermans, fel was belicht, waardoor 

de enscenering 'niets nevelachtigs had, niets van het vage dat sommige Ibsenfielen 

zoo dierbaar is'. Deze twee citaten kunnen erop wijzen dat in ieder geval tot 15118 

de norm bij ensceneringen van Ibsen een relatief donkere belichting was. 

Het enige andere voorbeeld van een verhoogde realiteitsillusie middels de belichting is de 

gele lichtstreep die door de openstaande deur over de wirte sneeuw viel, in de Amster

damse John Gabriel Borkmtm van 1897. 

Giovanni, Algemeen Handelsblad 6.11.1902; Barbarossa, Telegraaf ?.?.iji8. In ieder geval was 

men er bij de Heddfl Gabler van het gezelschap van de Salon des Variétés in geslaagd om ook 

met behulp van het licht een zeer intieme stemming te creëren. Iets vergelijkbaars gold de 

Duitse Spoken van 1905. Zie hiervoor J.H. Rössing, Nieuws van den Dags.4.18511, 27.1t. 1905. 
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Dat men er, los daarvan, niet altijd in slaagde de belichting aan de hoogste eisen 

te laten voldoen, blijkt uit een ironische 'Brief van een neef uit Aarlanderveen aan 

onzen tooneelverslaggever', afgedrukt in het NRC van 4 december 1902. Aanlei

ding was een bezoek aan de Spoken van het Amsterdamsch Lyrisch Tooneel: 

'[Ik moet] u toch zeggen dat ik van de heele toedracht geen sikkepit begrepen heb. 

Soms heb ik gedacht, dat het lag aan de vettooners, b.v. toen er brand in het dorp 

was, en wij den rooden gloed het sterkst en het langst hadden gezien links van 

het tooneel en een van de dames vlóóg naar den achtergrond in plaats van naar 

het zijraam, en er plotseling niets geen rood licht meer was, op het oogenblik, dat 

allen de kamers uitvlogen, van wege den vreeselijken brand.' 

Dat het eerder uitzondering dan regel was dat de belichting wel in alle opzichten 

voldeed, kan ook worden afgeleid uit het enthousiasme waarmee Rössing de be

lichting beschrijft van de Spoken waarmee Gustav Lindemann en Louise Dumont 

in 1905 naar Nederland kwamen. 

'De monteering komt alle lof toe. Het tooneel was geheel in overeenstemming 

met den geest van het stuk; de stemming, door de verlichting verkregen, stemde 

ook met alles saam. Zeer mooi was de lichtwerking aan het slot. Zonder eenige 

"Spielerei". Heel goed mag men noemen het niet opdtaaien van het licht der 

boven- en zij-herzen bij het binnendragen en plaatsen van de brandende lamp. 

Deze lamp op de rafel liet nu deelen van het vertrek in schaduw en verlichtte 

enkel de groep. Dit deed zeer goed. Voor het eerst zagen we dit op het tooneel, 

anders brengt er een lamp, zelfs een kaars, plotseling daglicht.'34 

34 Nieuws van den Dag, 27.11.1905. Een 'herz' is eigenlijk een plank of bak met lantaarns in de 

kap (boven het toneel). Rössing was overigens de enige die oog had voor de kwaliteiten van 

de belichting. Vergelijk in dit verband ook zijn kritiek op de tekortkomingen van de 

Poppenhuis-productie van 1896. In zijn recensie maakt hij een opmerking over het ontbreken 

van 'Spielerei' met Licht. Inderdaad komen we in de reacties op een aantal Ibsen-enscenerin-

gen opmerkingen tegen die erop wijzen dat er door sommige regisseurs mer kleuren licht 

werd 'gespeeld'. Eén van die regisseurs was Lugné-Poe. Rössing maakte in 18513 al melding 

van een 'lelijke, rode lampenkap' in het decor van Lugné-Poe's Rosmersholm. Zijn Bouwmees

ter Solness (1894) was in groen, groezelig licht gedompeld (als tegenovetgesteld aan rood dar 

voor opgewektheid, harrstochr en geslachtsdrift staat? opperde de recensent van Het Tooneel 

(XXIV (1854/1895), p7). Een andere enscenering waatin voor ieder bedrijf een anders ge 

kleurd soort licht gebruikr werd, was Heine's De vrouw van de zee, in 1901 (NRC 2.2.1901). 

Lees verder op pagina 196. 
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Al met al kan men concluderen dat decor en belichting in de periode 18851-1928 
van ondergeschikt belang waren. Men besteedde er in de meeste gevallen slechts 
minimale zorg en middelen aan. Onder die omstandigheden werd dan ook bijna 
nooit voldaan aan de wensen van Ibsen, het goede begin - de twee 1889-produc-
ties - ten spijt. Voor Nederlandse recensenten waren die eisen van Ibsen - en de 
vraag of daaraan werd tegemoetgekomen - overigens maar een deel van het ver
haal. Uit dat wat hierboven aan citaten staat opgetekend, zijn drie vragen te des
tilleren die met 'ja' beantwoord moesten kunnen worden, om gedurende de pe
riode 18851-1928 van een ideale Ibsen-enscenering te kunnen spreken. 

1. Is er rekening gehouden met het feit dat Ibsen zijn stukken in Noorwegen 
situeerde? Zo maakte Rössing bij de enscenering van Een poppenhuis in 189^ be
zwaar tegen de combinatie Noorse kachel - Frans-lichte salonmeubeltjes. Diezelfde 
Rössing noemde het decor van de Bouwmeester Solness uit 1894 deugdelijk verzorgd 
onder meer omdat er was gelet op 'het steeds aanwezig zijn van bloemen in 
Noorsche woningen'.33 Ook werd er, bijvoorbeeld bij producties van Spoken of De 
vrouw van de zee, meer dan eens geprotesteerd wanneer er op het achterdoek geen 
Noorse fjorden te zien waren. 
2. Heeft men op het toneel de juiste stemming weten te creëren? Onder Ne
derlandse recensenten lijkt de overtuiging geheerst te hebben dat Ibseniaanse ge
beurtenissen zich in een ouderwetse, gedrukte, duistere en sombere atmosfeer 
dienden te voltrekken. Als dat gebeurde, sprak men van 'stemmingsvol'. Dat gold 
bijvoorbeeld voor de decors van Spoken (Kreukniet, Bigot, Poolman, Blaaset, 1890) 

Een echt 'lichteffect' kwam ik in deze periode maat één keet tegen. Het betreft hier 

Heijermans enscenering van Een poppenhuis, in 1918. Niet alleen was het decot fel belicht, 

waatdoor de enscenering 'niets nevelachtigs had, niets van het vage dat sommige Ibsen-

fielen zoo dierbaat is', ook werd het beslissende gesprek tussen Nora en Krogstad hier ge

voerd boven 'het felle licht der lamp' die kort daarvoot dooi het dienstmeisje op een (lage) 

tafel was gezet. Hun gezichten weiden daardoor 'spookachtig verlicht', of, zoals Barba

rossa her formuleerde: Nota dtaaide om die lamp heen, als een vlieg om een kaats en 

Krogstad stond in het felle licht met zwaie slagschaduwen ondet zijn ogen. Zie Batbatossa, 

Telegtaaf ?.?.i9i8; A. de R.. Het Tooneel 4 (1918/19), P30; Vadetland 14.4.1918; NRC? 15.4. 

1918. Overigens was niet iedeteen gelukkig met dit effect (NRC? 15.4.1918) en wetd het als 

'onbedoeld' geïntetpteteerd, bijvoorbeeld veroorzaakt door het te kleine tafeltje (F.L., 

Nieuwe Coûtant 18.4.1918). 

35 J.H. Rössing. Nieuws van den Dag 8.12.1896; 5.9.1894. 
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en Hedda Gabkr (Kreukniet, Bigot, Poolman, Blaaser, 1891). Ook in 1928, naar aan
leiding van Een poppenhuis en Wanneer wij doden ontwaken, bezigde men deze kwali
ficatie. Vaker viel in deze periode echter het verwijt te beluisteren dat het decor 
niet in de toon was. Zo werden in 1893 de lichtkleurige salonwanden, de helder-
grijze deurlijsten en de moderne inrichting gehekeld waarin de Nederlandsche 
Tooneelvereeniging haar Rosmersholm speelde.36 En zo miste de 'zon-geel behan
gen kamer' waarin het Deutsches Theater in seizoen 1918/1919 Spoken liet zien 
volgens Top Naeff al dadelijk het licht - en luchtloze en de muffe somberheid.37 

3. Zijn Ibsens aanwijzingen voor decor en belichting tot in details nagevolgd? 
Dir was in ieder geval het punt waarop Lugné-Poe in de Nederlandse pers werd 
aangevallen. Zo werd er bezwaar gemaakt tegen het feit dat in zijn Rosmersholm -
maar herzelfde bezwaar gold de Rosmerholm-producties van het Tivoli-gezelschap 
(1893) en het Düsseldorfer Schauspielhaus (1908) - de portretten van de Rosmers 
ontbraken. Die stonden immers voor de oude ideeën waaraan Rosmer zich trachtte 
te ontworstelen. 

In tetmen van Fischer-Lichte komt het erop neer dat er rwee functies waren die 
het decor in deze periode diende te vervullen: het aangeven van een preciese, ge
ografische locatie en het weergeven van een bepaalde stemming. 

7.3 De periode 1928-1972: salons uit het fin-de-siècle 
In de inleiding van dit hoofdstuk werd vasrgesteld dat Ibsen zijn stukken vanaf 
1877 situeerde in een gedetailleerd beschreven, eigentijdse (eind negentiende-
eeuwse), Noorse werkelijkheid. Voor de eerste generatie Ibsen-regisseurs kon her 
één - eigentijds - alleen maar gelijk zijn aan het ander - eind negentiende-eeuws 
- maar gaandeweg de rwintigste eeuw begon daartussen een spanning te ont
staan. 

36 Algemeen Handelsblad 9.11.1893; NRC 5.11.1893; JVjr. vroeg in Het Tooneel (XXIII (1893/ 

1894), P24) om een donker bruin decor met zwarr en dan géén moderne lamp mer kanr en 

geen goud. 

37 Top Naeff, Dramatische kronieken I, 1918/1919, P81-84. Andere voorbeelden zijn Spoken 

(1902), Rosmersholm (1906), De vrouw van de zee (1918), Rosmersholm (1919), Spoken (1921). Her 

feir dar de decors relarief vaak nier 'sremmingsvol' maar 'modern' waren, zou erop kun

nen wijzen dat de tegisseurs er anders over dachren dan de recensenten. 
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In eerste instantie konden theatermakers nog wel voor die optie 'eigentijds' blij

ven kiezen - Ibsen groeide zogezegd met de tijd mee, de twintigste eeuw in -

maar vanaf 1920 begonnen meer en meer recensenten zich af te vragen of Ibsen zo 

langzamerhand niet verouderd was. De eerste die daar zeer uitgesproken over 

was, was de recensent van het Algemeen Handelsblad. Naar aanleiding van een 

productie van het Rotterdamsch Tooneel noemde hij Een vijand van het volk op 15 

maart 15122 toch wel een zeer verouderd stuk. 'In onze bewogen tijd, waarin her 

volgen van idealen tot den materieelen ondergang van heel een milioenenvolk 

heeft geleid, is de bijna kinderlijke idealist Stockmann een slechts povere en kin

derachtige figuur.' Vier jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog sprak deze 

recensent een veroordeling uit over Stockmanns uitbarstingen tegen volksleiders 

en oudbakken waarheden/8 

Een vergelijkbaar lot trof Een poppenhuis. De recensent van het Vaderland 

schreef op 18 oktober 1925 dat hij bij de Nora van mevrouw Lobo had gevoeld hoe 

sterk het stuk verouderd was. 'Vrouwen hebben kiesrecht, er zijn vrouwenclubs 

en er zitten vrouwen in de Tweede Kamer.'39 In 1928 werd ook Kleine Eyolf ouder

wets genoemd: 'Een groot deel van zijn arbeid is verouderd, omdat de problemen 

niet meer onze problemen zijn, omdat het publiek niet meer tot zijn meeningen 

hoeft te worden bekeerd, soms zelfs door zijn meeningen heen weer tot haar 

regendeel gekomen is.'40 

Toen het Schouwtoneel in 1928 Een vijand van het volk in 'costuum en sfeer 

van den tijd' speelde, werd dat dan ook toegejuicht. J.W.F. Werumeus Buning 

rechtvaardigde deze keuze vóór de negentiende eeuw als volgt: '[..] en juist door 

38 A.V.W., Algemeen Handelsblad 15.3.1922. Toen het stuk zes jaat later weer op het repertoire 

stond, waren er meer die het stuk verouderd noemden. Zie hiervoor Maasbode 24.1.1928; 

NRC 2.2.1928; J.W.F. Werumeus Buning, Telegraaf 3.2.1928. 

39 Driejaar zou ook hij door anderen worden bijgevallen. N.H. Wolf?.?., ?.?. 2.10.1928. 

40 Poort, geciteerd in ?.?. 28.3.192S blijft Ibsens worsreling overigens waardevol vinden. De 

enige die zich in deze jaren weigert neet te leggen bij een uit de tijd raken van Ibsen is 

Top Naeff. In de Groene breekt zij meer dan eens een lans voor zijn oeuvre. Haar belang

rijkste argument is dat het grore publiek nu pas was aangeland waar 'de eerste bloei der 

vrouwenbeweging 25 jaar tetug al aan toe was' (Groene Amsrerdammer, 20.10.1925). De 

tijd is thans rijp voor Ibsen, schreef ze op 17 maart 1928. 'Zodta het tooneel weer eischen 

gaat stellen aan het repertoire, zal het zijn taak zijn om voor het 'groote' publiek - het pu

bliek, door onze volksuniversiteiten en populaire kunsr-insrellingen opgevoed - de Ibsen-

culrus te ondernemen, waaraan het thans toe moet zijn. Eenvoudig, bevrijd van alle ver

standelijke rhetoriek.' 
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het stuk in costuum en sfeer van den tijd te spelen, ondervangt deze opvoering 

vele mogelijke opmerkingen van veroudering in deze mensen en hun uitingen. 

[...] bij deze in de kleur van de tijd gehouden opvoering kan men gemakkelijker 

over dat verschil in jaren heenstappen, het geval wordt lichtelijk historisch en 

juist daardoor opnieuw actueel.'4I 

Het was niet zo dat vanaf dat moment alle Ibsen-stukken in de negentien

de eeuw werden gesitueerd. In 15139 noemde Cornelis Veth het spelen 'in een 

milieu en in kleedij, die het tijdperk waarin zulk een sfeer thuishoort, aangaven' 

nog een 'een beginsel waarvan te vaak wordt afgeweken'. Toch won deze aanpak 

steeds meer terrein, om na de Tweede Wereldoorlog definitief tot norm verheven 

te worden.42 

Het hoogtepunt in deze reeks waren twee ensceneringen die hier in 1955 

te zien waren: in april van dat jaar een Engelse Hedda Gabier, met in de hoofdrol 

Peggy Ashcroft en in oktober en een Nederlandse Een poppenhuis, bij de Haagsche 

Comédie. 

Beide ensceneringen werden gespeeld in een tot in details gereproduceer

de negentiende-eeuwse salon, met alle 'overdaad' die daar bijhoorde. Zo schreef 

Ben van Eysselsteijn over het kamerdecor dat de Engelsen mee naar Nederland 

namen, dat het verbluffend sterk van sfeer was, met al die bibelots en étagères, de 

rode stoelen en draperieën. Overigens precies zoals Ibsen het zelf gewild had, 

voegde hij daaraan toe.43 De recensent van het Algemeen Handelsblad omschreef 

het decor voor Een poppenhuis als een gezellige bric à brac-winkel, vol meubels, 

étagères, portières en een psyche tussen de ramen.44 Ook de foto's maken duide-

41 Telegraaf, 3.2.1928. Vergelijk ook J.B. Schuil (Haarlems Dagblad 29.2.1928) die de sfeer van 

intimireit roemde, dadelijk al in het eerste bedrijf. Dat was volkomen het vriendelijke, 

rustige, huiselijke milieu van vijfenveertig jaar geleden. In een lijst van de voor deze en

scenering benodigde meubelen en rekwisieten die ik op het Theater Instituut Nederland 

terugvond, wordt steeds expliciet gemeld dat het om ouderwetse exemplaren moest gaan: 

'groote ronde tafel - met ouderwetsche pluche', 'vier stoelen (pluche ouderwetsch)', '(ouder-

wetsch) hoogbekleede Voltaire met hoofdkussentje (ouderwetsch)'. 'eenige oudetwetsche 

schildeteyen', 'ouderwetsche aschbak', etceteta. 

42 Zo kon W. Wagener in 1955 schrijven: 'De goede vertoning is sinds lang de vertoning in his

torisch kostuum en in historisch decor' (Rotterdams Nieuwsblad 6.10.1955).in ieder geval 

waren De wilde eend (Wildente, 1933; zie recensie van Menno ter Braak in het Vadetland van 

17.11.1933) en Spoken (1939; zie hiervoor de scènefoto's) in de negentiende eeuw gesitueerd. 

43 Ben van Eysselsteijn, Haagsche Coutant 1.3.1955. 

44 Bs. Algemeen Handelsblad 7.10.1955 
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lijk dat er hier inderdaad sprake was van zeer gedetailleerd uirgewerkte kamer

decors. Met name de ovetdaad springt in het oog: de patronen in het behang, 

lampen, schilderijtjes, planten, tapijten en portières. 

In de jaren vijftig was dit, wat de recensenren betreft, hét Ibsen-decor; 

daarover kon geen misverstand bestaan. Dat bleek niet alleen uit kwalificaties als 

'een gedroomd salondecor', 'magnifiek' en 'volmaakt', maar vooral ook uit het feir 

dat er a) niemand was die het principe op zich - Ibsen gespeeld in een gedetailleerd 

weergegeven negentiende-eeuwse salon - aanvocht en b) dat er geproresteerd 

werd wanneer men zich in een enscenering niet aan dat principe gehouden had.45 

Dat laatste was bijvoorbeeld in 1957 het geval, toen het Nieuw Nederlands 

Toneelgezelschap met een enscenering van Hedda Gabler kwam. Jeanne van 

Schaik-Willing betoogde bij die gelegenheid dat de toeschouwer zich moest kun

nen inleven in de toestanden van een halve eeuw geleden om het stuk te kunnen 

aanvoelen. En dat was de belangrijke taak die de regisseur en de decorontwerper 

hadden: 'ons bij dit verplaatsen in een andere tijd te helpen'. Het decor van Wey-

nand Grijzen schoot tekort omdat het geen spoor van beklemmende luxe ver

toonde en dus ook te weinig opriep van de gevoelswereld van het stuk.46 

En zo kon men in 1956 maat heel weinig waardering opbrengen voor het 

abstracte decot waarin de Bouwmeester Solness van Puck gesitueerd was: een gevan

genisachtig interieur bestaande uit meetdere verhoogde speelplans, muurvlak

ken, gordijnen en een minimum aan moderne meubelen. Ibsens personages 

kunnen niet zonder een sfeervolle (dus negentiende-eeuwse) omgeving, was het 

meestgehoorde tegenargument.47 

Stukken van Ibsen situeren in de negentiende eeuw bleef, in ieder geval in 

45 Zie voor de kwalificaties P., Maasbode 1.3.1955: Alingh Biugmans, Haagsche Pose 5.3.1955; 

David Koning, Haarlems Dagblad 1.11.1955 

46 Groene Amsterdammer 14.12.1957; NRC 4.12.1957; Bs, Algemeen Handelsblad 4?.i2.i957. 

Ook de foto's laten inderdaad een decor zien dar veel minder derails bevarte dan de decors 

van de rwee ensceneringen uit 1955. Overigens wordt ook een drieral keer geschreven over 

een decor dar de 'voorbije rijd' c.q. 'de tijd van het stuk' uitstekend weergaf (Emmer Cou-

ranr (sic!) ?.?.1958, Vrije Zeeuw (sic!) 20.2.1958 (allebei terug re vinden tussen de archicf-

srukken van het Nieuw Nederlands Toneelgezelschap) en daarnaast Manuel van Loggern, 

Algemeen Dagblad 5.12.1957). Daniël de Lange was de enige die naar aanleiding van deze 

enscenering durfde te betogen dat men voor een werkelijk boeiende enscenering her na

turalisme op zou moeten geven, zowel in tekstbehandeling, regie als decor (Volkskranr 

4.12.1957). 
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de grote zaal, de norm tot in de jaren tachtig. Toch is het niet zo dat er al die tijd 
niets in het gebruik en de inrichting van de ruimte veranderde. Die verandering 
betrof echtet nier de functie van het decot, maar de gebruikte soorten tekens. Het 
kwam erop neer dat Ibsens aanwijzingen steeds minder nauwkeurig werden op
gevolgd. Het ging daarbij om twee tendensen: in de eerste plaats werden Ibsens 
negentiende-eeuwse salons niet meet gereproduceerd maar gesuggereerd, dat wil 
zeggen dat de gesloten (kametjdecors gaandeweg werden vervangen door open 
decors en in de tweede plaats ging men steeds spaarzamer gebruik maken van 
negentiende-eeuwse interieur-elementen. 

Twee ensceneringen uit 1966 illustreren duidelijk dat de opvattingen een 
decennium later al belangrijk gewijzigd waren. De Hedda Gabler die de Neder
landse Comédie in dat jaar speelde, was gesitueerd in een met gotdijnen afge
schermde ruimte, zodat er in de pers gesproken werd van een doorzichtig, open, 
overigens donkerkleurig decor, dat uit fin-de-siècle elementen bestond die tegen 
een duistere achtergrond waten geplaatst.48 

De scènefoto's laten zien dat die fin-de-siècle elementen nogal weelderig 
en overdadig waren ingericht, compleet met piëdestallen, kroonluchters, portret
jes en dergelijke. Een aanzienlijk deel van het recensentenkorps was dan ook van 
mening dat de banden met de negentiende eeuw, ondanks die doorzichtige, open 

47 Zie hiervoor onder meer J. Spierdijk, Telegraaf ro.10.1556; ES. Algemeen Handelsblad 10.10. 

195Ä; NRC 10.10.195e. A. Koolhaas; Vrij Nederland 20.ro. 1956; Jeanne Schaik-Willing. Groene 

Amsterdammer 20.10.1956. Alleen Van Loggern (Algemeen Dagblad 10.10. 1956) noemde 

deze eerste Ibsen in een absrract decor een succes. Gomperrs noemde het 'roelaatbaar' 

(Parool 10.10.1956). Over het paars-grijze. abstracte, open, uit scheve vlakken opgettokken 

decor dat Joop Kropff voor Spoken ontwierp (Haagsche Comédie, 1956), waren de meningen 

verdeeld. Ze liepen uiteen van 'het voldeed uitstekend' (J.P., Algemeen Handelsblad 1.10. 

1956) tot 'het was niet homogeen met de rest' en 'het had voor een modern stuk stellig 

grote verdiensren gehad' (Ben van Eysselstcijn, Haagsche Courant 1.10.1956 en NRC ?.io. 

1956). Dit was de allereerste keer dar Ibsen in een gesemantiseerd decor werd gespeeld. Zie 

hiervoor verderop in dir hoofdstuk noot 55. 

48 Zie hiervoor achrereenvolgens Hans van den Bergh, Parool 14.3.1966; Jan Versrappen, Bin

nenhof 24.3.1966; Amy van Marken, Het Toneel 87 (1966) nr.2/3, P71-77; P. Ruivenkamp, 

Haagsche Courant 14.3.1966. Vergelijk ook: een vergrote, moderne miniatuur waarin het 

bijkomstige was weggelaten maar het typerende met een uiterste precisie naar voren was 

gehaald (Trouw 14.3^966) en een donkere kleuren-decor dat een benauwende ruimre moest 

suggereren (Van Marken). Volgens Van Marken moet er aan meubelen in ieder geval een (nier 

negentiende-eeuwse) leunstoel van imitatieleer, met rressen geweest zijn en een tabourerje. 

http://ro.10.1556
http://20.ro
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ruimte, toch nog te hecht waren. Gesuggereerd werd dat Ibsen bij een 'moderne' 
oplossing beter tot zijn recht zou zijn gekomen.49 

Hoe het óók kon en hoe het, blijkens de overwegend positieve reacties in 
de pers, anno 15166' ook móest, werd een halfjaar later duidelijk toen bij Theater 
Spoken op het repertoire verscheen. Uit de recensies doemt het beeld op van een 
bijna abstracte, kale, lege ruimte met ramen zonder uitzicht, een centraal opge
stelde tafel en twee stoelen, waarin de tijd 'sober' werd aangeduid. Alle frutsels, 
klokken en theestellen ontbraken.50 Op één uitzondering na gaven alle recensen
ten zich al dan niet na een aanvankelijke aarzeling voor deze aanpak gewonnen, 
ook mede dankzij de geraffineerde belichting. Dat anno 1966 het 'stemmings
volle' nog steeds een rol speelde, bewijzen kwalificaties als gedempt, somber en 
sfeerrijk.51 

Ondanks de positieve reacties op deze Spoken zou de volgende Ibsen-ensce-
nering een aantal jaren op zich laten wachten. Daarmee zijn we in de jaren zeven
tig aanbeland en hoewel het zeker niet zo is dat alle Ibsen-decors vanaf dat 
moment even kaal en sober waren als dit decor van Frank Raven, is het over het 
algemeen toch zo dat de door Ibsen beschreven, negentiende-eeuwse ruimte 
met steeds minder middelen werd gesuggereerd. 

Wat men als gevolg daarvan ook over de hele linie ziet gebeuren, is dat de 
visuele banden met de negentiende eeuw steeds minder sterk worden, overigens 

49 Zo kwalificeerde Paul Beugels (Volkskrant 14.3.196«) het decor en de kostuums als 'te dicht 

bij Ibsen en te ver van deze tijd. Ben Bos (Linie 26.3.1966} noemde het naturalisme 'af en 

toe ridicuul'. Kossmann (Vrije Volk 14.3.1966} en Koolhaas (Vrij Nederland 19.3.19««) pleit

ten voor een modetne oplossing. 

50 Zie voot de beschrijving van het decor David Koning, Elseviers Weekblad 1.10.19««; ß e n 

Bos, Nieuwe Linie 24.9.19««; W. Hartering, Telegraaf 19.9.196«; André Rutten. Tijd 19.9.19««; 

Guus Rekets, Groene 1.10.196«. Wat de verdere inrichting betreft: op een scènefoto is bo

ven de tafel een negentiende-eeuwse hanglamp zichtbaar. Guus Rekers heeft het in zijn 

recensie over een huis-clos achtig raam- en deurdecor met één tafel en dtie stoelen. 

51 Zie voor de kwalificaties sober, somber en sfeerrijk achrereenvolgens W. Boswinkel, Alge

meen Handelsblad 19.9.1966; André Rutten, NRC 19.9.1966; Anton Deeting, Algemeen 

Dagblad 19.9.1966. De meest uitgesproken voorstander was Rekers die in de Groene schreef 

dat Croiset gelukkig had afgezien van de langzamerhand onptuimbaar geworden natura

listische rradities. David Koning betteutde het, als enige, dat het decor niet naturalistisch 

was. Vergelijk verder: E. Bekius (Vaderland, 20?.9.i966): decor bleek meer voor de opvoe

ring te doen dan men aanvankelijk zou hebben gedacht; C.B. Doolaard (Parool, 19.9.196«): 

won in het laatste bedrijf aanzienlijk aan sfeer door geraffineerde belichting; Andté Rut

ten: felwit schijnend zonlicht aan het eind, er was uitstekend met licht gewerkt. 
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zonder dat deze geheel worden verbroken. Het eindpunt in die ontwikkeling was 
een aantal ensceneringen - en het gaat daarbij dan om ensceneringen in de grote 
zaal - waarin, in een geabstraheerde ruimte, de negentiende eeuw alleen nog 
maar in de kostuums aanwezig was.32 Ibsen werd dus steeds verder losgeweekt 
uit zijn eigen tijd. Of, andersom geformuleerd: geprobeerd werd om Ibsen via sti
lering en abstrahering wat dichterbij te halen. 

Dit is echter niet de belangrijkste ontwikkeling die zich in de jaren zeven
tig aftekende. Belangrijker was dat er aan het begin van die jaren zeventig al een 
verandering was opgetreden in de functie die het decor in de enscenering kon 
vervullen. 

7.4 De periode 15*72-1988: decors om te duiden 
In november 1972 ging in 's Hertogenbosch opnieuw een stuk van Ibsen in pre
mière: Globe speelde Hedda Gabler. In het programmaboekje dat de productie be
geleidde, werd onder meer de regisseur, Hans Croiset, geciteerd. De inleiding die 
hij bij het begin van de repetitieperiode voor zijn acteurs had uitgesproken, had 
hij besloten met de volgende aansporing: 'laten we proberen aan te tonen dat het 
Hedda Gabler is en niet Hedda Tesman'. Daarmee verwees hij naar een opmer
king die Ibsen maakte in een brief aan Prozor, de Franse vertaler van het stuk: 
Hedda is meer de dochter van haar vader, dan de echtgenote van haar man.53 

Dat het Croiset met deze aanspoting ernst was, bleek uit de ruimte waarin 
zijn Hedda Gabler zich afspeelde: de strakke, sobere ruimte met negentiende-
eeuwse interieurelementen - foto's laten een chaise longue, een piano en een bu
reautje zien - week niet af van wat op dat moment gebruikelijk was. Dat gold wel 
voor het getekende mansportret dat op het achterdoek tot reusachtige proporties 
was uitvetgroot en het toneel domineerde. Het signaal dat hiermee werd afgege
ven was nauwelijks te missen: de inrichting van de ruimte maakte duidelijk dat 
het inderdaad Hedda's vader was die haar gedrag bepaalde, want hij was het, de 
generaal, die op de gebeurtenissen neerkeek.54 

52 Voorbeelden hiervan zijn Bouwmeester Solncss, Toneelgroep Theater, 1979 en Wanneer wij 
doden ontwaken, RO Theater, 1984. 

53 SV XVHI,P2«5. 

54 Dat alleen Ber Huising (Trouw 24.11.1972) en Andre Marrhijsse (Vaderland 30.1.1973) mel
ding maakten van dit porrret. werd door Croiser geweren aan de slechre zichrlijnen in de 
premièrezaal. 
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Nadat de belangrijkste functie van het decor eerst het aangeven van een preciese 
(geografische] locatie geweest was, vervolgens het aangeven van een preciese (his
torische) tijd, werd het decor nu een tekensysteem dat (ook) een symbolische 
functie kon vervullen; een tekensysteem waarmee betekenis aan Ibsens tekst kon 
worden opgelegd. Het decor werd met andere woorden gesemantiseerd.55 

Wanneer we de ensceneringen overzien die op deze Hedda Gabler uit 1972 
volgden, blijkt dat die semantisering op twee manieren vorm kon krijgen: 

A de voornaamste functie van het decor bleef het aangeven van de (histori
sche) tijd van handeling en daarbij werd er tevens iets duidelijk gemaakt 
over Ibsens tekst.56 Het ging in deze gevallen steeds om het zichtbaar 
maken van een 'grote beweging' die, op een abstract niveau, in de tekst 

55 Behalve het portret was er nog een onderdeel van her deeor waaraan betekenis kon wor

den toegekend. Huub van Gestel had mer behulp van een glazen wand de ruimre verdeeld 

in een voor- en achterkamer. Ben Bos (Nieuwe Linie 20.12.1972) constateerde dat de gesple

tenheid van Hedda zo ook ruimrelijk werd geaccentueerd. 

Deze Hedda Gabler uit 1572 sraar dus aan her begin van een periode waarin ook via de in

richting van de ruimre berekenis wordt gegenereerd. Dar wil nier zeggen dat et vóór 1972 

nooit iets in die richting ondernomen is. In 195« ontwietp Ktopff voor de Spoken van de 

Haagse Comédie een abstracr, open, uir scheve vlakken opgerrokken decor, in paarse en 

grijze tinten. Die scheve vlakken wetden door L.H. (? 29.9.1956) geïnterprereerd als een 

symbool voor de scheefgetrokken verhoudingen. Verder schreef Cor van der Lugt-Melsetr 

(Elsevier 5.10.1956) over 'deuren als doodskisten'. Zie voor de beschrijving van her decor 

ook P.J., Handelsblad 1.10.1956 en NRC '.10.1956. 

Een fraai voorbeeld van een betekenisvol element in het decor is her kleine, rode popje dat 
figureerde in de productie van Een poppenhuis (Nora) van het Vereenigd Rorrerdamsch-
Hofsrad Tooneel (1925): 'Her poppenvrouwrje was even aangeduid door een rode pop in de 
huiskamer' (Vaderland 18.10.1925). 

Verder is er een drietal producries waarin sprake is van aandachr rrekkende. betekenisvol 

opgehangen porrrerren. Frirs Lapidorh prees naar aanleiding van Verkades Hedda Gabler 

uit 1929 in de avondeditie van de Nieuwe Couranr van 2 april 1930 (ook in Her Tooneel XV 

(1929/1930), P273) her goede effecr van her levensgrote porrrer van de Generaal dar op de 

diepe achtergrond sreeds zichrbaar bleef en ons er voortdurend aan herinnerde dat Hedda 

zeer rrors is op haar afkomst. Een onbekende tecensent stelde naat aanleiding van de 

Spoken (Gespenster) uit 1948 vast dat het grote pottrer van wijlen kamerheer Alving her cen

trale punt vormde in her decor. Ook in de Hedda Gabler van her Nieuw Nederlands Toneel 

(1957) trok het portrer van de generaal de aandacht, niet alleen doot de de centrale posirie 

die het innam, maar ook doot de belichting. In het Algemeen Handelsblad van ? december 

schreef BS dar het potttet met een lichteffecr voorrdurend aan de toeschouwers werd op

gedrongen. In her laatste bedrijf gleden de schaduwen van Hedda's pianospelende handen 

'als rwee zware vogels' over her schilderij heen. 
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besloten lag: van licht naar donker, van levend naar dood, van gesloten 
naar open. Uit de recensies blijkt dat die grote beweging wel mee reso
neerde in de beoordeling van de enscenering, maar nooit doorslaggevend 
was voor de betekenis die eraan werd toegekend. 

B de voornaamste functie van het decor werd het opleggen van een beteke
nis aan de tekst. In deze ensceneringen fungeerde het decor in de eerste 
plaats als een raster dat over Ibsens tekst werd heengelegd en zo doorslag
gevend werd voor de betekenis van de enscenering. Pas in de tweede plaats 
verwees het naar plaats en/of tijd van handeling.57 

Naast dit onderscheid tussen a-types en b-types is er nog een tweedeling van be
lang. In de inleiding van dit hoofdstuk werd al vastgesteld dat Ibsen in de jaren ze
ventig niet langer uitsluitend in de traditionele 'kijkdozen' werd opgevoerd, maar 
dat men hem ook in de kleinere vlakke vloer-theaters ging spelen. De manier waar
op men de toneelruimte in die kleine vlakke vloer-theaters inrichtte, week belang
rijk af van dat wat er in traditionele zalen te zien was. Ik zal hieronder dus eerst de 
grote zaal-producties vanaf 1972 behandelen en vervolgens de kleine zaal-producties. 

7.4.1 Grote zaal-producties 
Eerder werd vastgesteld dat de visuele banden met de negentiende eeuw vanaf 
het begin van de jaren zeventig in de grote zaal steeds kleiner werden, maar nooit 
helemaal werden verbroken. Er laren zich vanaf 1972 in de grote zaal drie soorten 
ensceneringen onderscheiden: 

1 ensceneringen waarin de handeling nog steeds middels een volledig decor 
(en de kosruums) in de negentiende eeuw werd gesitueerd; 

2 ensceneringen waarin alleen middels interieurelementen (en kostuums) 
naar de negentiende eeuw verwezen werd; 

3 ensceneringen in een abstract decor, maar waarin de negentiende eeuw 
nog in de kostuums vertegenwoordigd was. 

56 Als niets in het decor nog herinnerde aan de negentiende eeuw, was de belangrijkste func

tie van het decor het cteé'ren van een (niet-specifieke) plaats van handeling. 

57 Alhoewel recensenten in dit verband wel van 'gelijkwaardigheid van woord en beeld' spre

ken, is de typering 'dominantie van beeld over woord' meer op zijn plaats. De visuele com

ponent was in deze gevallen immers bepalend voor de manier waarop de enscenering be

grepen werd. 
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Het is van belang om daarbij aan te tekenen dat het niet zo is dat de semantise-
ring maximaal was wanneer de verwijzingen naar de negentiende eeuw mini
maal waren. Binnen elk van deze drie soorten ensceneringen zijn zowel de decors 
van het a-type als van het b-type vertegenwoordigd.58 Zo behoren de Hedda Gabler 
(Haagse Comédie, 15177, vallend onder het a-type) en Een poppenhuis (Toneelgroep 
de Appel, 15*751, vallend onder het b-type) samen tot de eerste groep.59 

Het was Harry Wich die het decor (en de kostuums) voor die door Kees 
Coolen geregisseerde Hedda Gabler had ontworpen. Op één van de scènefoto's is 
dat decor, een negentiende-eeuwse salon, in zijn geheel vastgelegd. Die foto 
maakt samen met een in het programmaboekje afgedrukte foto van de decor
maquette en de beschrijvingen van André Rutten duidelijk dat in ieder geval bijna 
alle door Ibsen voorgestelde elementen aanwezig waren. Alleen wat de vorm en de 
plaatsing van een aantal elementen betreft, was men van Ibsen afgeweken.60 

Zo bevond zich de met gordijnen af te sluiten toegang tot de donker uit
gevoerde, tweede kamer hier niet middenachter maar rechtsachter en was Ibsens 
glazen deur met gordijnen rechts, die uitzicht gaf op de tuin, uitvergroot tot een 

58 1. Ensceneringen waarin middels her volledige interieur en de kostuums naar de negen

tiende eeuw verwezen werd: Hedda Gabler, Haagse Comédie, 1577 en Een poppenhuis, Toneel

groep de Appel, 1979. Hierbij hoort ook een enscenering van Een poppenhuis door het Ber-

lijnse Renaissance-Theater (regie: Rudolf Noelte) die op 8 oktober 1978 te zien moet zijn 

geweest in de Utrechtse Stadsschouwburg, maar die geen enkel spoor heeft nagelaten. 

2. Ensceneringen waarin dat middels interieurelementen en kostuums geschiedde: Hedda 

Gabler, Globe, t972, Pijlers van de samenleving, Haagse Comédie, 1978; Kleine Eyol/, Haagse 

Comédie, 1979 enjohn Gabriel Borkmau, Publiekstheater, 1982. 

3. Ensceneringen waarin dar alleen middels de kostuums geschiedde: Bouwmeester Solness, 

Theater, 1979 en Wanneer wij doden ontwaken, RO Theater, 1984. In totaal dus acht enscene

ringen. Daarnaast waren er in deze petiode nog drie grote zaal-producties te zien waarin 

het decor niet was gesemantiseerd, maar waarin het decor (en de kostuums) alleen een 

(historische) plaats van handeling aangaf (aangaven): De wilde eend. Globe, 1973, Een poppen

huis, Haagse Comédie, 1973 en Spoken, Globe, 1975. De belangrijkste norm waar deze decors 

aan moesten voldoen, lijkt te zijn geweest dat ze voldoende sfeervol waren. Ze zullen ver

der buiren beschouwing blijven. 

59 Een Poppenhuis door Toneelgroep de Appel, gespeeld in her eigen Appeltheater, is de enige 

kleine zaal-productie die in de negentiende eeuw was gesitueetd. Ook vanwege de uitzon

derlijke kwaliteiten van het toneelbeeld behandel ik hem hieronder roch. 

60 Rutten schreef wijdde drie besprekingen aan deze enscenering: Trouw 19.9.1977; Groene 

Amsterdammer 28.9.1977; Toneel Tearraal98 (1977) nr. 6/7, P43. Her sruk in Toneel Teattaal 

ging bijna in zijn geheel over het decor. 
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gebogen, glazen wand die de hele linkerachterhoek besloeg en die bedekt was met 
witte vitrage. 

Door deze aanpassingen veranderde de door Ibsen voorgestelde donkete 
zitkamer in een ruimte met een duidelijk donkere en een duidelijk lichte helft. 
Die tegenstelling tussen donker en licht werd in de pers rwee keer met de in
houd van de enscenering in verband gebracht. Ruivenkamp verbond hem met de 
tegenstelling tussen goed en kwaad, waarbij hij er niet aan twijfelde dat Hedda 
met zwatt speelde. Rutten zag het hele drama erin samengebald: Hedda Gabler 
begint heel open, keert zich dan snel naar binnen en eindigt in totale beklem
ming.62 

Een andere veelzeggende verandering betrof het portret van de generaal 
dat niet in de tweede kämet hing maar zeer prominent centraal op de achter
wand, tussen die donkere tweede kamer en de serre-achtige ruimte in.63 Op deze 
manier werd ook hier het belang van de genetaal ondetstteept. Daar komt nog bij 
dat ondet zijn portret de sofa, het bijzettafeltje en de hoge stoel stonden, die 
Ibsen linksvoor had bedoeld. Dit had als consequentie dat het gesprek van Hedda 
en Eilert zich letterlijk onder de ogen van Hedda's vader afspeelde. 

Op het eerste gezichr werd deze Hedda Gabler dus 'gewoon' in een negen-
tiende-eeuwse salon gespeeld, zoals Ibsen dat had aangegeven. Door een aantal 
aanpassingen in de inrichting gaf die salon echter meer aan dan een historische 
tijd van handeling. De ruimte was, binnen de gtenzen die Ibsen had gesteld, met 
zoveel mogelijk betekenis opgevuld. 

61 Dat contrast tussen rechts en links werd in de pers vier keer gesignaleerd: 'tteffend con-

rrast tussen het donkere binnenhuis en het licht buiten', 'van licht naat donket verlo

pend', 'als het wate een wit en een zwart veld op het schaakbord'; door achteteenvolgens 

H. van den Bergh, Parool 19.9.1977; Bert Jansma, Binnenhof 19.91977; Piet Ruivenkamp, 

Haagse Couranr 19.9.1977. Rutten beschrijft in Toneel Teatraal de ruimre links als lichr en 

open, rechts zeet donker tot zwart; een rouwkamer. 

61 Uir omschrijvingen als 'ochrendgrauw' en 'onheilszwanger' wordt duidelijk dat de sfeet 

van de ruimre, ondanks die lichte linkethelft, toch vooral als somber werd ervaren. Zie 

hiervoor Johan Frederik, Arnhemse Couranr 16.10.1977 en Willem Jan Orten, Vrij Neder

land 1.10.1977. Verder in dit verband: 'van sombete toon', 'sfeet van donkete dteiging en 

ondergang die het diama beheerst', 'ondetsteunde de sfeer van noodlot' van achtereenvol

gens Ko van Leeuwen (IJmuider Couranr 19.9.1977), Anron Deering (Algemeen Dagblad 

19.9.1977) en Ruivenkamp. 

63 Op de scène-foto wotdt het ook nog eens op Rembrandrekse wijze geaccentueetd dooi van 

techtsboven binnenvallend licht. 
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Niek Kemps was met zijn ontwerp voor Een poppenhuis door Toneelgroep de Appel 
aan de andere kant begonnen. Niet uitgaande van de historische situering dus, 
maar van de betekenis die de enscenering moest hebben. Hij ontwierp, op een 
verhoogde vloer en vóór een in groenige vlakken verdeelde achterwand met daar
in de deuren naar de andere kamers en het verlichte trapportaal, een negentiende-
eeuwse kinderkamer zonder kinderen. De Helmers bewogen zich voortdurend 
tussen het speelgoed - veel poppen, soldaatjes, treintjes, karretjes, beestjes - en 
namen als ze wilden gaan zitten plaats op kindermeubels; op een hobbelpaard of 
op een schommel. 

De boodschap was voor de meeste recensenten duidelijk: Nora en haar 
man leefden hun leven in een tot infantiele proporties gedeformeerde wereld. Pas 
tegen het eind van het stuk, wanneet zij voor het eerst een serieus gesprek voer
den, namen zij plaats op de enige volwassen meubelstukken in het vertrek: een 
pianokruk en een rieten atmstoel.64 

Op een vergelijkbare manier kunnen de twee ensceneringen van de derde 
soort - ensceneringen waarin alleen nog via de kostuums naar de negentiende 
eeuw werd verwezen - tegenover elkaar worden gezet.65 

Voor Bouwmeester Solness (Theater, 151751) ontwierp Huub van Gestel een 
strak, symmetrisch, zeer weids opgezet toneelbeeld waarin, zoals ook de foto's 
laten zien, slechts enkele eenvoudige, wit geschilderde meubelstukken een plaats 
hadden gekregen.66 Geflankeerd door twee enorme zijpilaren speelden de eerste 
twee bedrijven zich af op een oplopende driehoekige vloer waarop achtereenvol
gens, 'een donkerstrakke tekenkamer en Solness' helderverlichte woonvertrekken' 
werden verbeeld. Het derde bedrijf speelde in een geheel open, wit toneel 'met de 
sfeer van de gedroomde luchtkastelen'. In de ogen van Deering werd aldus 'de 
gang van het drama verbeeld' en daar lijkt weinig tegen in te brengen.67 Het 
decor was dus gesemantiseerd, maar de belangrijkste functie bleef evenwel het 
creëren van een plaats van handeling. 

Bij de Wannen wij doden ontwaken van Peter te Nuyl (regie) en Mirjam 
Grote Gansey (decor) lag dat duidelijk anders. Alhoewel een aantal tecensenten de 
vormgeving slechts als een abstrahering van de door Ibsens gegeven aanwijzin
gen interpreteerde, lijkt het evident dat de makers aan de andere kant begonnen 
waren, aan de kant van de 'onderliggende betekenis'.68 Het decorontwerp was, in 
de woorden van Bobkova, gebaseerd op een samenspel van abstracte vlakken en 
lijnen die een puur ruimtelijke, niet naturalistische illusie gevende werking had-
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64 Alleen Piercr Vrijman (Parool 10.9.1979) sprak over een itecfenriende-eeuwse kinderkamer. Zie 

verder Jan Spierdijk, Telegraaf 10.9.1979; Ko van Leeuwen, Haarlems Dagblad 8.9.1979; 

Hanny Alkema, NRC 10.9.1979; Hana Bobkova, Financieele Dagblad 21.9.1979. 

65 Ook in de rweede caregorie rekende Harry Wich voor de decors die nier doorslaggevend 

waren voor de berekenis van de enscenering. Pijlers van de samenleving (Haagse Comédie, 

1978) speelde zich afin één grore, open ruimre die afgebakend werd door drie hoge wirre 

gordijnen op aan de zij- en achterkanr. Die gordijnen gingen open en dicht, en lieten zo 

meet of minder licht binnen, naat mate de buitenwereld meer of minder buitengesloten 

bleef (zie Rurren, Trouw 4.12.1978 en Deering, Algemeen Dagblad 4.12.1978). Op her mo

ment dat Bernick, aan het slot, zijn bekentenis aflegde, werden die wirre virrages opge

trokken en werd een lange rij schijnwerpers zichtbaar: alsof Beinick in de schijnwerpers 

voor de relevisiecamera's srond, schreef Heyer (NRC 4.12.1978). Van Leeuwen (Haarlems 

Dagblad 4.12.1978) had een vergelijkbare associatie.' 'Bernicks bekentenis deed mij denken 

aan de manier waarop Wim Aantjes zijn misstappen publiekelijk moest verklaren.' Niet 

alleen door de tekst, ook door de vormgeving verwees de enscenering dus vanuit de vorige 

eeuw, vooruit naar de werkelijkheid anno 1978. Zie verder ook )an Nies, Vaderland 4.12.1978; 

Piet Ruivenkamp, Haagsche Couranr 4.12.1978; Willem Jan Otten, Vrij Nederland 23.12.1978; 

Bert Jansma, Binnenhof 4.12.1978; Jan Spierdijk, Telegraaf 4.12.1978. 

In Kleine Eyolf (Haagse Comédie, 1979) verliep het decor van een 'Tsjechov-achrige', negen-

tiende-eeuwse veranda met rieren stoelen en banken, omgeven door veel groen, naar een 

doodse kaalgrijze, rotspartij. Jansma (Binnenhof 2.11.1979) brachr het steeds immensere, 

legere decor in verband met een uitspraak van de regisseur die her sruk een 'mythe over 

het emotioneel afsterven' noemde. Zie ook Bobkova (Financieele Dagblad 16.11.1979) e n 

Alkema (NRC 3.11.1979). De eerste interpreteerde dat groen - lianen van rakken en warer-

vallen van bladeren - als een dreigende kracht die binnendrong en de tweede zag het als 

een symbool voor de weelderigheid. 

De Hcdda Gabler van Croiser, uir 1972, levert in deze tweede categorie het voorbeeld van 

een decor dat wel bepalend is voor de betekenis van het geheel. Zijn 'laren we aannemelijk 

maken dat Hedda de dochter van Generaal Gabler is' werd in her decor verraald door het 

reusachrige porrrer van de Generaal dat op het achtetdock zichtbaar was en zo het gebeu

ren domineerde. Ook in John Gabriel Borkman (Publieksrhearer, 1982) overheerste de sym

bolische betekenis. De stoffige, vervallen en volle negenriende-eeuwse benedenkamer riep 

door de vaal-zwarte kleur associaries op met een rouwkapel (Ruud Gortzak, Volkskrant 

18.10.1982). Joost Sternheim sprak in de Haagse Post van 30 oktober 1982 zelfs van een 

comforrabel gemeubileerde doodskist. Het verrrek van Borkman werd gedomineerd door 

zijn bureau, op een verhoging, en door een landkaart, een visualisering voor Borkmans 

hang naar machr? De schedel en de srilstaande klok lieten verder aan duidelijkheid niers 

te wensen over. Zie voor dir alles Hana Bobkova. Financieele Dagblad ro.12.1982. 

66 Alleen de noodzakelijksre meubels, evenwichtig in de ruimre opgesteld, schteef Hana 

Bobkova in het Financieele Dagblad van 6 april 1979. 

67 Anron Deering, Algemeen Dagblad 19.3.1979. Zie verder behalve Hana Bobkova ook: Han

ny Alkema, NRC 19.3.1979; Daniël de Lange, Volkskrant 19.3.1979; Hans van den Bergh, 

Parool 17.3.1979; Ko van Leeuwen, Haarlems Dagblad 19.3.1979; Sierse J. van der Molen, 

Leeuwarder Courant 28.3.1979. 

68 Hans Oranje (Trouw 20.2.1984), Alma Post (Haarlems Dagblad 20.2.1984) en H. van den 

Bergh (Parool 20.2.19S4) inrerprereerden het decor als een absrrahering van Ibsens aanwij-
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den. Van daaruit verwees het naar 'het onmetelijke landschap met de fjord dat 
zich tot aan de open zee uitstrekte, de hoogvlakte met een langgerekt bergmeer', 
zoals Ibsen had aangegeven.69 Heyer beschreef hoe de speelvloer en de Rudolf 
Steiner-achtige schildering van waterspiegelingen/wolkenvelden op het achter
doek gaandeweg doorsneden werden door grote, koude driehoeken. In zijn ogen 
toonde deze metamorfose van het toneelbeeld aan hoe de hoofdpetsoon, de apol
linische kunstenaar, het vormeloze onderbewustzijn (water, wolken) verliet om 
het volmaakte te bereiken. De mathematische vorm van de driehoek was daarbij 
het symbool van het absolute. 

Ook de slotscène interpreteerde Heyer in dit licht. 'Op de koudglanzende 
helling zit de kunstenaar met zijn muze onder een schuine spits van vier witte 
koorden. Het volmaakte kan nét niet bereikt worden, zoals in de meetkunde de 
punt niet bestaat, tenzij als begrip. Dit beeld van een mystiek ideaal wordt ge
relativeerd door de heel concrete eenzaamheid van de twee toneelspelets in een 
donker toneelhuis.'70 

Alhoewel de meeste recensenten in hun recensies de strenge esthetiek van 
dit decor als een belangrijk kenmerk noemden, was Heyer de enige die dat zo na-
dtukkelijk met de betekenis van de enscenering verbond. Toch lijkt het evident 
dat in deze enscenering juist ook door de vormgeving duidelijk werd gemaakt dat 
het hier ging om een keuze voor de kunst boven het leven, om een keuze voor het 
absolute boven het menselijke.71 

7.4.2 Kleine zaal-producties (1977-1988) 
Het in het Nederlandse theaterlandschap zo ingebutgerd geraakte verschijnsel 
van 'de kleine zaal' heeft inmiddels een geschiedenis die al meer dan veertig jaar 

zingen. Zo schreef Oranje dat de zee en de bergen van Noorwegen, de twee plaarsren van 
handeling van het stuk, mede door de belichting imponerend aanwezig waren. Alma Post 
had het over een fraaie wolkenlucht boven een fjotdachtige bergwand en Van den Bergh 
ovet bloedmooie gestileerde decors waarin het kuuroord gesuggereerd werd door stoelen 
en tafeltjes en de hut op de betg dooi enkele gespannen witte koorden. Alma Post was de 
enige die de enscenering middels een opmerking over de kosruums (van de badgasten) 
plaatste rond 1900: blauwe kostuums van rond 1900. 

69 Hana Bobkova, Financieele Dagblad 18.4.1984. 

70 Jac Heyer, NRC 23.2.1984. Daarbovenop inrerprereerde Heyer her slotbeeld als het artistie

ke credo van Te Nuyl en Grore Gansey. In hun keuze voor her mystieke ideaal namen zij 

stelling tegen de in die jaten heetsende opvattingen over her kunstenaarschap. 
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oud is. Kees van Iersel en zijn Werkgroep voor Experimenteel Toneel Test waren 
in 1956', toen zij in de nacht van 24 op 25 februari in de Amsterdamse Waag twee 
stukken van Ionesco aan hun publiek presenteerden, de eersten die de grote 
schouwburgzalen verlieten. Als artistiek leider van Studio kreeg Van Iersel in 1962 
ook als eerste de beschikking over een eigen, kleine zaal. De Brakke Grond, een 
voormalige veilingruimre, was omgebouwd tot een theaterzaal met een mobiel 
podium waarvan één punt de zaal in stak en waar het publiek aan drie zijden om
heen zat. De slogan waar Studio mee adverteerde luidde 'zonder gordijn, zonder 
afstand tussen U en de spelers'. 

Gaandeweg de jaren zestig kwamen et steeds meer van dit soort kleine 
theatets: Rotterdam kreeg in 1965 het Piccolo theater en in datzelfde jaar opende 
Mickery in Loenersloot. De jonge garde van de Haagse Comédie, die al vanaf i960 
op de bovenste verdieping van de Koninklijke Schouwburg nieuw repertoire en 
nieuwe speelstijlen uitprobeerde, kon vanaf 1969 in het HOT-theater terecht. De 
jongeren van de Nederlandse Comédie presenteerden zich in 1969 voor het eerst 
in Felix Meritis. 

Aktie Tomaat bracht in 1969-1970 deze ontwikkeling in een stroomver
snelling. De subsidievoorwaarden werden zo gewijzigd dat niet langer alleen de 
strak georganiseerde grote gezelschappen voor overheidsgeld in aanmerking 
kwamen, maar ook de collectieven en coöpetaties die zich op een klein publiek 
wilden gaan richten. Het aantal structuteel gesubsidieerde gezelschappen groei
de explosief: van twaalf in 1970 tot vierenenveertig in 1985. Het was één van die 
nieuwe gezelschappen, Het Rotterdamse Onafhankelijk Toneel, dat op 25 januati 
1977 voor het eerst een Ibsen in een kleine zaal presenteerde.7 Tot 1988 zouden er 

71 Ook Van den Bergh constateerde dat 'de ene Ibsen-tendens, de behoefte aan sublimeren 

van het dtiftleven - [...] overmarig in de voorstelling aanwezig [was]', waarmee hij aardig 

in de buurr van Heyers inrerprerarie kwam. Vergelijk in dir verband ook Ton Olde Mon

nikhof (Algemeen Dagblad 20.2.1984): 'Te Nuyls onmiskenbare hang naar esrheriek sloot 

voortreffelijk aan bij her geven van dit autobiogtafisch getinte stuk van Ibsen.' 

Deze twee ensceneringen uit de laatste categotie (mer geabsrraheerd decor) waren overi

gens opvallend belichr. Meerdere recensenren constateetden dat de Bouwmeester Solncss zeer 

helder belicht was. In de Wanneer wij doden ontwaken ging vooral de slotscène met prachrige 

lichreffecren gepaard (Jac Heyer). Vergelijk ook hier Hana Bobkova die consrareerde dat 

het licht 'waatmee eerder in her stuk al schittetende stemmingen van warm ror koel waren 

gecreëerd' kleurloos en metaalachtig werd en 'een meer dramarische funcrie' kreeg. 

72 Zie voor een gedetailleerd overzicht Mannen 1997, pi8l. 
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nog zeven van deze kleine zaal-producties volgen die zich in ieder geval op één 
punt van de grote zaal-producties onderscheidden: ze waren van alle visuele ver
wijzingen naar de negentiende eeuw ontdaan. In plaats daarvan werden ze óf na
drukkelijk gepresenteerd als toneelstukken, dat wil zeggen in een decor dat bena
drukte dat het hier om de (of een) toneelwerkelijkheid ging, óf ze werden met 
behulp van interieur-elementen en kostuums in een andere, veel recentere histo
rische periode gesitueerd. 

De breuk met Ibsen werd bij al deze gelegenheden steeds als zo radicaal 
ervaren, dat de vormgeving in deze acht ensceneringen wel moest gaan functio
neren als een raster dat over Ibsens tekst was heengelegd. Er was hier, met andere 
woorden, steeds sprake van gesemantiseerde decors die bepalend waren voor de 
betekenis die aan de enscenering werd toegekend. 

Hieronder zullen eerst de producties aan de orde komen die de Ibsen-
stukken in een 'toneel'decor situeerden en dan de producties waarin ze naar een 
andere historische periode waren verplaatst. Steeds zal worden aangeven wat de 
consequenties hiervan waren voor de betekenis van deze ensceneringen. 

Ibsen in een 'toneel'decor 
Die eerste Ibsen in de kleine zaal van het Onafhankelijk Toneel, behoorde tot de 
eerste groep: Hedda Gabler was nadrukkelijk gesitueerd in een 'roneel'decor. 

Dat men bij het Onafhankelijk Toneel voor een 'toneel'decor gekozen had, 
viel al af te leiden uit de informatie die het programma verschafte: onmiddellijk 
achter de titel had men als ondertitel toegevoegd: 'terug achter de lijst'. Verder 
stond vermeld: 'het toneel stelt voor een lijsttoneel'. 

Wat de toeschouwer te zien kreeg was de opengewerkte constructie van 
een coulissentoneel: een houten, vtij in de tuimte staande toneelvloer van 5.40 bij 
5.40 met aan weerszijden zeven poten die met elkaar verbonden waren door zeven 
friezen. Boven de friezen bevonden zich trekken die links van het podium be
diend konden wotden. Deze constructie was achterstevoren op het podium opge
bouwd. Het publiek keek dus tegen de achterkant van het toneel aan. Ook het to
neelgordijn bevond zich, vanuit de toeschouwers gezien, aan de achterzijde van 
de roneelvloer. Als dat gordijn omhoog ging, werden de voetlichten en de spots 
zichtbaar die niet alleen de acteurs maar ook het publiek beschenen.73 

Dit decor en de manier waarop het was geplaatst had nogal wat gevolgen. 
Omdat de mise-en-scène aan het ruimteconcept was aangepast, speelden de acteurs 
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voor het merendeel van de tijd met de rug naar her publiek. Dir werd volgehouden 
tot en met het halen van het slotapplaus.74 Verder kon her publiek de coulissen 
inkijken en had her dus zicht op de 'off-stage' activiteiten van de acteurs. Het 
publiek kon bijvoorbeeld zien hoe zij zich, lang voor hun opkomst, begonnen 
voor te bereiden.75 In dit verband verdient ook de rol van de roneelknecht vermel
ding. Hij kondigde nier alleen luidkeels de voorsrelling aan, hij regelde ook het 
ophalen en neerlaten van her doek en hij loste het zelfmoordschot, terzijde van 
het decor, rerwijl de actrice die Hedda speelde in de coulissen stond toe te kijken.76 

Deze ingrepen hadden belangrijke consequenties voor de betekenis die 
door de recensenren aan deze enscenering werd roegekend. Op één uitzondering 
na waren ze her er allemaal over eens dat deze enscenering niet over Ibsens Hedda 
Gabler ging. Waarover dan wel? 

In de eerste plaats werd in deze enscenering het medium toneel geproble-
mariseerd. Door her plankier achrerstevoren op het toneel te zetten, door toe
schouwers een kijkje in de coulissen te gunnen en door de zichtbare aanwezigheid 
en ingrepen van de toneelknecht, was het 'een voorstelling over een voorstelling' 
geworden: een enscenering waarin de verhouding russen toneel en werkelijkheid, 
het 'doen alsof' tot onderwerp was gemaakt. 

Iets specifieker kan gesteld worden dar her in deze enscenering niet om 
het medium toneel in zijn algemeenheid ging, maar dat hij zich toespitste op een 

73 Zie voor elementen van deze beschrijving achtereenvolgens de consttuctietekening die in 

het ptogtammaboekje was opgenomen en de recensies van )ac Heyet (NRC 27.1.1977), 

Andté Rutten (Toneel Teattaal 98 (1977) nr. 6-7, P12-14), Willem )an Otten (Vrij Nederland 

8.2.1977)en die in de IJmuidense Courant (28.1.1977). De scènefoto's bevestigen het beeld 

dat tekening en recensies oproepen. Op het toneel stond, in de woorden van Rutten. ver

der alleen wat strikr noodzakelijk was. Op de foro's zijn een met een lichtgekleurde hoes 

overtrokken bank, mét armleuningen maar zónder rugleuning, en een eenvoudige, hoge 

houten stoel met tieten zitting zichtbaat. Opvallend afwezig is, zeker na de i97Z-producrie, 

het portrer van de generaal. 

74 Anron Deering, Algemeen Dagblad 27.1.1977. Vergelijk Rurren in Toneel Tearraal: 'Er werd 

niet consequent "rug zaal" gespeeld, omdat de suggestie dat ook omgekeerd gespeeld 

werd voldoende werd geacht.' 

75 En meet dan dat: Van den Bergh (Parool 28.1.1977) en De Groor (Vrije Volk 26.1.1977) con-

stareerden dar de acreurs ook achter de coulissen dooracreerden. Van den Bergh: 'Ook ach

tet de coulissen acteten de acteurs door' en De Groot: 'Her voortdurend acteren russen de 

coulissen werd al re vaak herhaald'. 

76 Zie hiervoor de recensie van Heyer. 
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bepaald soort drama, het bijbehorende lijsttoneel en de daar weer bij horende 
ensceneringsconventies. 

Het zal ook niet toevallig geweest zijn dat men voor dat soort drama geko
zen had waarin het streven was geweest om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te 
benaderen. Door de toeschouwers een kijkje in de coulissen te gunnen werd bena
drukt dat Hedda Gabler geen werkelijkheid, maar geconstrueerde werkelijkheid 
was. Personages arriveerden en verdwenen niet 'toevallig', maar omdat de schrij
ver dat had voorgeschreven. Gerardjan Rijnders verwoordde dit het scherpst: 
'Henrik Ibsen was een knutselaar. [...] In ieder stuk van Ibsen heeft de plot [...] de 
hoofdrol. [...] Dit keer viel de eer [om ontmaskerd te worden] te beurt aan de plot. 
Hij stond, liefdevol ontworpen en uitgevoerd op het toneel. Een machine, slechts 
gehuld in wat latten, draden en doeken. Achterstevoren. [...] Ieder geloof in de 
almacht van deze machine werd terstond ondermijnd. Het achterwerk van een 
ï^e-eeuwse plottenbakker dwingt geen respekt meer af.'77 

Drie jaar later kwam het Onafhankelijk Toneel met een tweede Ibsen, 
Landschap Zeezicht naar De vrouw van de zee. In deze productie werd die thematise
ring van het medium toneel verbreed. Niet alleen werd hier zichtbaar gemaakt 
dat de toneelwerkelijkheid geen echte werkelijkheid is, maar werd ook de relatie 
kunst-werkelijkheid in zijn algemeenheid aan de orde gesteld. Hier stond het 
thema van de verbeelding centraal. In deze opzet speelden vooral losse elementen 
in het decor een rol. Bij aanvang waren meubels en voorwerpen in één lange vor
meloze rij vóór op de toneelvloer uitgestald. Pas op het moment dat ze door de 
personages naar een eigen, aparte plaats werden verhuisd, kregen ze hun steeds 
wisselende betekenis.78 Hoe belangrijk de makers de rol van de voorwerpen acht
ten, blijkt wel uit het feit dat ze in de programmafolder als 'personages' stonden 
vermeld. 

Hoe dat thema van de verbeelding in concreto vorm kreeg, werd duidelijk 
uit onder meer de recensie van André Rutten. Hij beschteef hoe één van de actri
ces een bijna fotografisch precies schilderij van een stukje bloementuin nabootste 
met behulp van drie steelloze bezems die met de houten rug op de grond waren 

77 Toneel Teatraal98 (1977) nr. 2, pj-io. De meeste recensenten beoordeelden de enscenering 

als een karikatuur: hier werd afgerekend óf met Ibsen en zijn Hedda Gabier, en daarmee met 

een bepaalde dramasoorr, óf mer her lijsttoneel en de bijbehorende ensceneringsconvenries. 

78 Hanny Alkema, Toneel Teatraal 101 (1980) nr.9/10, P23. 
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gelegd en een aantal gekleurde vliegenmeppers en afwaskwasten. Ook Hanny 
Alkema illustreerde de gevolgde werkwijze met een fraai voorbeeld. Zij beschreef 
hoe de 'raadselachtige aantrekkingskracht van de zee' in de enscenering ontmy
thologiseerd werd: 'het verlangen naar de zee is een geschoeide voet in een plastic 
emmer waarbij een half pak zout wordt gegooid, de branding is een even snel uit
gerolde als weer terugkaatsende, aan de bovenzijde blauwgeschilderde rol papier.' 

Met vergelijkbare procédés werkre Jan Decorte, die in 1986 bij het Tro
jaanse Paard zijn Hedda Gabler regisseerde. Alleen al door de acteurs bij aanvang 
een houten schot om te laten draaien om zo een decor te creëren, maakte Decorte 
duidelijk dat het 'maar' om toneel ging. Maar ook het thema van de verbeelding 
speelde in deze enscenering een rol. De verhouding kunst-werkelijkheid werd ge
problematiseerd in een tafeltje met een gele vaas plastic [sic!] tulpen en de op de 
achterwand geschilderde schaduw daarvan. 

Tenslotte hoort ook de Rtwmersholm die Frans Strijards in 15184 bij de Thea
terunie regisseerde in deze groep thuis. Hoewel zijn enscenering zeker niet uit
sluitend over 'toneel' ging, werd daar in het decor wel nadrukkelijk naar verwe
zen. Er was in de driehoekige, grijze ruimte een ingebouwde opkamer die door 
Dirkje Houtman gekarakteriseerd werd als een 'huiskamertoneel voorzien van 
rode gordijnen'. Als de handeling daarom vroeg gingen die gordijnen open en 
dicht. Op dat huiskamertoneeltje en achter de coulissen - ook daar werd dus 
doorgespeeld, zij het niet zichtbaar, alleen hoorbaar voor het publiek - mochten 
de acteurs hun leugens debiteren.80 

In de slotscène kwam ook de verhouding kunst-werkelijkheid aan de orde. 
Wat in de punt van die driehoekige, grijze ruimte steeds een smal raam met uit-

79 Trouw 27.10.1j80: Dit stilleven gaf in zijn ogen precies aan met welke middelen de voor

stelling was opgebouwd. 'Ibsen ging uit van een soort toneel dat suggeteerde de echte 

wetkelijkheid, de natuur in haar verwarrende verschijningsvormen te laten zien. Het 

Onafhankelijk Toneel heeft al tneetmalen [...] in de toneelpraktijk uitgeptobeerd wat er 

gebeurt als je die werkelijkheidssuggestie weg laat en onverbloemd laat zien dar je met 

hulpmiddelen werkt.' 

80 Haagse Post 14.4.1984. Houtman koppelde in haar recensie deze 'leugens van het toneel' 

aan de inhoudelijke leugens van de personages. Hierdoor werden in deze enscenering ook 

Ibsens personages ontmaskerd (zie hiervoor hoofdstuk negen). Andere elementen die in 

deze enscenering nadrukkelijk naar 'toneel' verwezen, waren het gebtuik van een Mickey 

Mouse-masker en het gebruik van een rookmachine. Zie hiervoor ook de recensie van Per 

lustesen in het Patooi van 20 maatt 1984. 
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zicht op de beek had geleken, werd een bewegend Peyton Place-plaatje gevat in 
een schilderijlijst dat door juffrouw Helseth aan een slingertje werd voortbewo
gen. Het gesprek tussen Rosmer en Rebekka klonk op dat moment niet uit de 
monden van de acteurs, maar uit een transistor-radio.81 

Voor deze vier ensceneringen in de kleine zaal geldt dus dat door de vormgeving 
de verhouding kunst-werkelijkheid of het thema van de verbeelding centraal 
kwam te staan. In het bijzonder ging het daarbij om het medium toneel. Dat me
dium werd in al zijn kunstmatigheid te kijk gezet. De meest specifieke conse
quentie van deze manier van vormgeven was dat de schrijver die een eeuw lang 
als de meester van het realisme was beschouwd, ontmaskerd werd als een 'plot-
tenbakker'. Ja, als een consttucteur die zijn personages moedwillig in één ruimte 
samenbracht op de momenten dat hem dat het beste uitkwam. 

Ibsen gesitueerd in een andere historische periode 
Naast die vier ensceneringen waarin stukken van Ibsen nadrukkelijk als 'toneel'-
stukken werden gepresenteerd, waren er in de kleine zaal ook vier Ibsens te be
wonderen waarin decor en kostuums naar een andere, wat recentere historische 
periode verwezen. Achtereenvolgens waren dat een Rosmersholm (15178, Fact), een 
Hedda Gabler (1582, RO Theater), nog een Hedda Gabler (1985, Piek), en een Poppen
huis (Nora, 1986, Globe). Ook hier gold dat de keuze voor die andere, historische 
periode, belangrijke consequenties had voor de betekenis die aan de enscenerin
gen kon worden toegekend. 

Jan Decorte opende de rij toen hij in 1578 in Rotterdam, bij Fact, Rosmers
holm in de jaren vijftig situeerde. Op een met spiegelend plastic bedekte vloer had 
hij drie 'eilandjes' gecreëerd. Vooral het 'eilandje' rechts voor trok de aandacht: 
uit een mat van kunstgras 'groeide' een zitkamer die bestond uit een 'verzame
ling benauwde moderniteiten uit de Vrijdag-Voordelen van de jaren vijftig': een 
staande schemerlamp met drie schuine kapjes, een met rood skai bekleed, 
a-symmetrisch fauteuiltje, lectuurbakken van draad, een niervormig salontafel
tje met een formica blad, een ouderwetse televisie en een knarsende pick-up. Een 
collectie kunstplanten en een verzameling ingelijste foto's completeerden het 
geheel. De andere twee eilandjes vormden de studeerkamer (een geel luxaflex-

81 Hanny Alkema, Volkskrant 19.3.1984 en Ko van Leeuwen ?.?.ij84. 
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scherm met een stapel boeken en kranten ervoor) en de keuken (een blauw wandje 
van tegelboard en een goedkope stoel). 

Ook de ruimte waarin de Hedda Gabler zich afspeelde die in 1982 door 
Karst Woudstra bij het RO Theater werd geregisseerd, had niet veel gemeen meer 
met de negentiende-eeuwse salon die Ibsen tot in details had beschreven. De kale, 
schaars gemeubileerde ruimte met hoge, blinde, goor-wit gepleisterde muren vol 
scheuren en gaten, riep associaties op met een bunker of schuilkelder die ook 
door de manier waarop hij was ingericht, verwees 'naar de afgebrokkelde wel
stand van de jaren dertig'.83 

Klinkenberg koos voor haar enscenering van Een poppenhuis in 1986 voor 
een iets andere benadering. De Helmers bivakkeerden hier in een volledig inge
richte 'salon', zoals Ibsen dat gewild had. Deze salon was echter voorzien van een 
gebloemd, eikenhouten bankstel, een zwarte kolenkachel, allerhande snuisterijen 
op de schoorsteenmantel en een doorgeefluik naar de keuken. Afwijkend was niet 
alleen de smakeloosheid maar ook het feit dat de ruimte net even te klein was en 
bovendien, naar achter toe, taps toeliep. Het resultaat was een poppenhuis dat 
bijna letterlijk de benauwenis van de jaren vijftig ademde. 

Zie voor de elementen uit deze beschrijving Jac Heyer, NRC 4.11.1978; André Rutten, 

Trouw 30.10,1978; Mieke Kolk, Toneel Teatraal 99 (1978) nr.9, pi8; Ko van Leeuwen, Haar

lems Dagblad 30.10.1978. 

In een uirbouw links achrer was een chaotische srudiehoek regen de achrerwand waarin 

een berg boeken ruw was opgesrapeld. Rechts achrer bevond zich een war rusriger zithoek 

bestaande uir een oud rweezirsbankje mer een gescheurde, zwarr-oranje, art-deco bekleding 

en een grore hurkoffer die diensr deed als tafeltje. Op die hutkoffer srond een schemerlamp

je. In de recensies wordr verder onder meer melding gemaakr van een morsig fonteintje, een 

oude fauteuil, een houten klapstoel, een ouderwets rond srraalkacheltje, een verchroomde 

sraande asbak, een mager vaasje mer droogbloemen op de plaars waar voorheen de kachel 

stond, een opgezer aapje c.q. frerje, een vaas, een lampje, een vergeren schilderij, een porrrer-

lijsrje in Kirsch-Jugendstil-stijl en een foro van Generaal Gabler die onherkenbaar klein als 

een onbelangrijk rerzijde was opgehangen. Zie voor elemenren van deze beschrijving de 

recensies van Perer Liefhebber (Telegraaf 18.1.1982), Hana Bobkova (Financieele Dagblad 

29.1.1982), Joosr Sternheim (Haagse Post 23.1.1982), Niek Vroom (Waarheid 18.1.1982), André 

Rurren (Trouw 18.1.1982) en die in her Haarlems Dagblad (18.1.1982). 

Zie voor elemenren van deze beschrijving: Marrin Schouten, Volkskranr 20.10.198S; Pierer 

Kottman, NRC 25.10.1986 en Hanny van der Harst, Trouw 20.10.1986 De Hedda Gabler die 

Frans Strijards in 1985 bij Piek regisseerde is slechr gedocumenreerd. Op her Theater Insti

tuut Nederland worden slechts één recensie en een programmafolder bewaard. Veel meer 

dan dat de handeling verplaatst was naar de vroege, kleinburgerlijke jaren zestig, valt 

daaruit nier af re leiden. 
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Die verplaatsing naar de jaren dertig/veertig of vijftig/zestig had twee belangrijke 
consequenties. De eerste was dat Ibsen voor het Nederlandse publiek weer een 
herkenbare basis kreeg. De ensceneringen sloten aan bij de visuele herinneringen 
die ook een groot deel van de toeschouwers moet hebben gehad. De recensie die 
Jac Heyer schreef naar aanleiding van Woudstra's Hedda Gabler is bijna een evoca
tie van dat (zijn) verleden: de voorstelling 'rook naar zo'n vergeeld, mufruikend 
boek dat op regenachtige zondagen maar weer eens uit de ouderlijke boekenkast 
werd gehaald. Het mysterie van de Mondscheinsonate van Willy Corsari, met de 
foto's van de Nederlandse filmversie'.85 En zo noemde Renske Heddema Hedda 
'een wat gemeen uitgevallen Joop ter Heul' en de enscenering een 'tot leven geko
men illustratie van Hans Borrebach bij een 'roman voor oudere meisjes', boeken 
die zij ongetwijfeld in haar eigen meisjestijd gelezen had. 

De tweede consequentie van die verplaarsing naar de decennia halverwege 
deze eeuw, is inhoudelijk van aard: Ibsens personages veranderden er ingrijpend 
door, in negatieve zin wel te verstaan. Dat hing samen met de associaties die de 
betreffende historische perioden met zich meebrachten: de jaren dertig/veertig 
als de jaren van het opkomend fascisme, de (Nederlandse) jaren vijftig/zestig als 
synoniem voor burgerlijkheid en truttigheid. Alhoewel hier het uiterlijk en zeker 
ook het gedrag van de personages een zeer belangrijke rol speelden - zie daarvoor 
de volgende twee hoofdstukken - moeten Hedda's idealen, haar fantasieën over 
wijnranken en sterven in schoonheid, louter en alleen door die verplaatsing naar 
de jaren dertig/veertig voor de goede versraander een sinistere bijklank hebben 
gekregen. Op een vergelijkbare manier zullen de bekrompen en kleinburgerlijke 
jaren vijftig de hooggestemde denkbeelden van Rosmer over de vrije mens en die 
van Nora over de plicht ten opzichte van zichzelf en over zelfverwerkelijking, iets 
belachelijks en ongeloofwaardigs hebben gegeven. Alleen al door de ruimtes waar
in ze verkeerden, werden Ibsens personages dus ontmythologiseerd en ontmas
kerd. En daarmee ook hun 'bedenker', de toneelschrijver Ibsen zelf.87 

Nog twee aantekeningen tot slot. 
Hoewel het in deze ensceneringen vooral om de overzetting naar een an

dere historische periode ging, maakt de manier waaróp Decorte en Woudstra de 
jaren vijftig met behulp van interieurelementen en kostuums aanduidden in 
plaats van nabootsten duidelijk, dat de opvartingen over toneel en werkelijkheid 
over de hele linie ingrijpend veranderd waren. Bij Decorte volsronden een plastic 
gazon met daarop wat meubels en planten, een luxaflex-scherm met een stapel 
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boeken ervoor en een blauw wandje van tegelboard om de woonkamer, studeer
kamer en de keuken in Rosmersholm aan te duiden. Eerder een idee dan een de
cor, schreef Jac Heyer hierover.88 Het decor van de Hedda Gabler van Woudstra was 
op een vergelijkbare manier samengesteld. Dat niet alle recensenten gediend wa
ren van deze nieuwe esthetiek blijkt uit een kwalificatie als 'modegril van opge
legde lelijkheid' die bijvoorbeeld Hans van den Bergh ervoor reserveerde. 

Voor de Decorte-enscenering gold bovendien dat ook hier getoond werd 
dat er 'maar' van een toneeldecor sprake was. Foto's laten zien dat de ruimte niet 
was afgestopt - de achterwand van de theaterzaal was zichtbaar - en dat er mid
den op de speelvloer grote lichtbakken waren neergelegd.90 

7.5 De periode vanaf 1988: neutrale decors van doek en hout 
De jongste ensceneringen die hierboven aan de orde kwamen, stamden uit 15186. 
In dat jaar presenteerde Decorte Ibsen in zijn Op een avond nog nadrukkelijk als 
een toneelschrijver en situeerde Teuntje Klinkenberg Een poppenhuis in de burger-

85 NRC 18.1.1982. 

$6 Volkskrant 18.1.15182. Bij Een poppenhuis lagen in 15186 de zaken wat dat betreft enigszins 

anders. Alhoewel regisseuse Teuntje Klinkenberg in een interview (Eindhovens Dagblad 

15.10.1j8d) wees op de verbanden russen het fin-de-siècle en de na-oorlogse periode, was er 

maar weinig bijval voor de verplaatsing naar de jaren vijftig, een periode die de toeschou

wers zich wel zouden kunnen herinneren. Zo wees Blokdijk er op dar alleen veertigplus

sers herinneringen aan de jaren vijftig konden hebben. Mogelijk dat Strijards hierom zijn 

Hedda Gabler in 1985 naar de vroege jaren zestig had verplaatst. 

87 Vergelijk de programmafolder bij de Hedda Gabler van Piek: 'Srrijards interprerarie [...] is 

gesirueerd in de vroege zestiger jaren, in de sfeer van het kleinburgerdom dar de mond vol 

heeft van verandering en van groorse kulturele idealen. Desalniettemin blijven zij harts

tochtelijke kleinburgers.' 

88 Vergelijk ook Ko van Leeuwen over deze enscenering: er werd alleen gebruik gemaakr van 

war nodig was om 're indiceren'. André Rutten tot slot: de voorwerpen zijn zó gekozen dar 

ze geen echte werkelijkheid kunnen suggereren. 

8j Parool 18.1.IJ82. Zie ook Piet Ruivenkamp, Haagse Couranr id.i.ij82: grote afbladdering 

die epidemisch is. 

jo Mogelijk dar Daniël de Lange (Volkskrant 30.10.1978) letterlijk genomen moet worden als 

hij schrijft dar Decorte alle dramatische scharnieren en katrollen die Ibsen aan her Franse 

rhearer van zijn rijd onrleend had, in de schijnwerpers zette. Hierbij ook: bij Klinkenbergs 

Een poppenhuis bevond zich achrerin het perspectivisch verengende decor, achter schuif

deuren, het piepkleine werkkamerrje van Heimer. 'Op het moment dat die opengaan ont

staat er iers van roneel op toneel' metkt Eric van der Velden daarover op (Utrechrs Nieuws

blad 5.11.1986). 

lip 
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lijke, Nederlandse jaren vijftig. In beide gevallen kon er smakelijk om Ibsens stuk 
c.q. zijn personages gelachen worden. 

In 1988 wijzigde het beeld ineens ingrijpend.91 Weer was het de Bouw
meester Solness van Maatschappij Discotdia waarmee de verandering inzette. De 
gtote zaal van de Toneelschuur in Haarlem was voor de première op 14 juni her
schapen in een grote lege witte ruimte. Strak langs de hoge wanden hingen enor
me witte doeken waarop met verf een crèmekleurige arcering was aangebracht. 
Die arcering gaf een fluwelen, damast-achtige effect. 

Op ongeveet één derde van de zaal stonden voor de toeschouwers enkele 
slordige rijen stalen stoelen schuin opgesteld. Aan de andete kant, ver weg, was de 
toneelopening vrij gelaten. Het toneel, waar alleen een 'monsterlijke' lamp hing, 
werd in de enscenering verder niet gebruikt. De acteurs gebruikten de toneellijst 
als een soort bar, waar ze aan pauzeerden op de momenten dat ze niet meespeelden. 

Tussen de toeschouweis en die toneelopening was de glimmend houten 
vloer vrij gelaten. Vlak voot de toeschouwers was een speelplek uitgelicht. Er 
werd verder geen gebruik gemaakt van decorstukken of rekwisieten. Max Arian 
sprak van een Bouwmeester Solness zonder rekwisieten, zonder bouwtekeningen, 
bureaus, huizen, tuinen, torens.92 

Ook in deze enscenering werd niet verhuld dat het bij Ibsen maar om 
'toneel' ging, en niet om wetkelijkheid. Zo interpreteerden twee recensenten -
Hans Oranje en Alma Post - de toneelopening met de negentiende-eeuwse (?) 
lamp als een verwijzing naar het toneel en de theaterpraktijk waar Ibsen oor
spronkelijk voor had geschreven. Post zag ook de 'lelijke crême-kleurige panelen' 

Twee ensceneringen uit 1987 die zich moeilijk ergens laten onder brengen, laat ik hier 

verder buiten beschouwing. De Hedda Gabler door het Reizend Volkstheater/Polona-pro-

dukties speelde zich afin een kale, metaalachtige, perspectivisch verengende kijkdoos die 

'meet dan modern' was ingericht en waarin gedurende de voorstelling een manshoog por

tret van Freud werd 'onthuld'. Zie onder meet Peter Liefhebber, Telegraaf tf.11.1p87; Henk 

van Gelder, NRC 11.11.1987; Martin Schouten, Volkskrant 1tf.11.1987; Hans Oranje, Trouw 

16.11.15187. De vrouw van de zee van Zeno was, anders dan eerdere kleine zaal-producties, 

niet gesitueetd in een 'toneel'decot of in een decor dat naar halverwege deze eeuw ver

wees, maar speelde zich af op een zwarte, glimmende vloer. Een aantal strandsroelen en 

een vlaggenmast waren de enige decorstukken. Zie hiervoor Kester Freriks, NRC 4.12.1987; 

Marian Buijs, Volkskrant 5.12.1987; Erik de Ruyter, Telegraaf 5.12.1987. Bij twee andere en

sceneringen uit 1987, Spoken door Toneelgroep Piek en door het Ktochttheater, zijn op het 

Theatet Instituut Nedetland geen recensies en/of foro's die uirsluirsel geven. 

http://tf.11.1p87
http://1tf.11.1987


WAAR WAS HET PORTRET VAN DE GENERAAL? 

als de fluwelen wanden in een 'ouderwets theater'. Groot verschil met bijvoor
beeld de Hedda Gabler door het Onafhankelijk Toneel was dat dat gegeven niet na
drukkelijk werd gethematiseerd. Hier was het 'toneel'decor niet langer een raster 
dat bepalend was voor de perceptie van de enscenering. Juist vanuit de weten
schap dat het maar om toneel ging, werd hier, in een ruimte die vooral mooi en 
functioneel was, naar een manier gezocht om Ibsens tekst zo optimaal mogelijk 
te laten functioneren. De acteurs verlieten het toneel, de toeschouwers de tribune, 
en op de houten vloer, tussen toneel en tribune in, werd een ontmoeting tussen 
acteurs, toeschouwers en de tekst van Ibsen tot stand gebracht. 

Ook het decor waarin Toneelgroep Amsterdam in 19510 Hedda Gabler speelde, deed 
in niets meer denken aan de ensceneringen in een toneeldecor en de enscenerin
gen die halverwege deze eeuw gesitueerd waren. Net als bij Discordia was er voor
namelijk met gordijnen en hout gewerkt. Met metershoge, crème-kleurige, door
zichtig kanten gordijnen werden hoge vertrekken gesuggereerd en werd de 
ruimte in tweeën verdeeld. In de lichte, houten vloer was in donkerder kleuren 
een abstract patroon ingelegd. Het meubilair bestond uit vier simpele, zeer rech
te blankhouten stoelen en blankhouten tafeltjes. Boven de gordijnen waren kron
kelende, metalen wijnranken geplaatst. Als opvallend rekwisiet zwierf een hou
ten pistolenkistje door de enscenering heen. Het decor werd onder meer als open, 
strak, onderkoeld en kaal gekarakteriseerd. Het vele hout werd begrepen als een 
vage verwijzing naar Scandinavië.93 

Uiteraard is het nauwelijks mogelijk om iets definitiefs te zeggen over ontwikke
lingen die nog gaande zijn, maar het is duidelijk dat de manier waarop deze 
Bouwmeester Solness en deze Hedda Gabler waren vormgegeven, ook in de eerste 
helft van de jaren negentig overheersend was. Steeds gold dan dat het decor in de 

92 Gegevens ontleend aan Peter Zonderland, Utrechts Nieuwsblad 16.6.19$$; Jac Heyer, NRC 

24.6.1988; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 23.6.1988; Alma Posr, Haarlems Dagblad 15.6. 

1988; Marian Buys, Volkskrant 17.61988; Hans Oranje, Trouw 18.6.1988; Max Arian, Groene 

Amsrerdammer 22.6.1988. 

93 Hana Bobkova, Financieele Dagblad 27.1.1990; Marian Buijs, Volkskrant 11.1.1990; Saskia 

de Boer, Haarlems Dagblad 14.2.1990; Paul Korenhof, Leidsch Dagblad 19.3.1990; Hans van 

den Bergh, Parool 11.1.1990; Jac Heyer, NRC 11.1.1990; Renée de Haan, Haagsche Courant 

12.1.1990; Hanny v.d. Harsr, Trouw 11.1.1990. 
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eerste plaats dienst deed als een neutrale, niet nader gespecificeerde plaats van 
handeling. Het was vooral functioneel en daarbij vaak ook nadrukkelijk esthe
tisch. Het gebruik van meubels en rekwisieten werd tot een absoluut minimum 
beperkt. Alhoewel deze decors misschien een enkel element bevatten dat verwees 
naar de praktijk van het theater (de toneelopening bij Discordia), naar de negen
tiende eeuw (het pistolenkistje bij Toneelgroep Amsterdam], of dat heel expliciet 
betekenisvol was (zie hieronder), ging het hier zeker niet om decors die bepalend 
waren voor de betekenis van de enscenering.94 Adjectieven waar deze decors mee 
gekarakteriseerd werden, waren: open, strak, leeg, kaal en, ook door het veelvul
dig gebruik van blank of witgekleurd hout, licht en helder. 

Een enscenering die wat vormgeving betreft hier zeker aan voldeed was de 
Bouwmeester Solness waarmee het Vlaamse gezelschap Antigone in 19515 door Ne
derland rondtoerde. Ook hier een helder, licht en 'Skandinavisch-fris' decor: een 
speelvlak van witte, houten platen, aan drie zijden omsloten door een manshoge 
schutting, met als voornaamste decorstukken een paar eenvoudige, chromen 
stoelen. Midden in deze 'smetteloze' ruimte, die overigens ook nog eens fel be
licht was, lag een smeulende hoop kolen. Het was vooral die hoop kolen - halver
wege de enscenering schreef Solness met een stuk kool het woord 'schuld' op de 
achterwand - die tot allerlei speculaties aanleiding gaf: Solness' verbrande leven, 
zijn smeulende verleden, een weerspiegeling van zijn gemoedstoestand, resten 
van de uitgebrande echtelijke woning?93 

Er zijn meer ensceneringen die hier genoemd kunnen worden: de twee 
ensceneringen van Een vijand van het volk bijvoorbeeld (Theater van het Oosten, 
1993 en Toneelgroep Stan, 15*5)4) die, wat de vormgeving betreft, voornamelijk kaal 
en functioneel waren en waar dus weinig moois meer aan te beleven viel.96 Of de 
toneelschuurproductie Kleine Eyolf uit 19515.97 Ook het lichte, geheel uit hout be
staande decor van de Wanneer wij doden ontwaken (Toneelgroep Amsterdam, 151512) 
werd door Gerben Hellinga vooral praktisch en mooi genoemd, maar hier was 
toch ook iets anders aan de hand. 

94 In de Hcdda Gabler zou de belichting betekenisvol gebruikt zijn. Marian Buijs beschreef 

hoe het licht, toen de dreiging toenam, ineens op die ijzeren wijnranken viel, gevaarlijke 

staketsels die de gordijnen veranderden in gevangenismuren. 

95 Maartje Somers, Parool 8.2.1995; Joyce Roodnat, NRC 8.2.199er; Hein Janssen, Volkskrant 

9.2.1995; Hans Oranje, Trouw 9.2.1995. 
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De hele enscenering speelde zich af op een enorme witte trap, die steil opliep en 
de hele toneelopening vulde. Op ongeveer drie kwart van de hoogte was een groot 
zwart gat aangebracht, met gekartelde randen. Meubelstukken of rekwisieten 
werden er in deze enscenering niet gebruikt. 

Functioneel en esthetisch, zeker, maar veel recensenten interpreteerden 
dit witte, houten trappendecor tegelijkertijd als een duidelijke vetwijzing naar 
het landschap van bergen en (Noordse) dennenbossen waarin Ibsen het stuk zich 
liet afspelen. Maar ook connotaties als 'het perspectief van verheffing en ontsnap
ping', 'de eenzame weg omhoog' werden genoemd. Op vergelijkbare wijze repre
senteerde het zwarte gat niet alleen de schaduw van omliggende bergtoppen, een 
kloof, of een donker sparrenwoud, maar stond het ook voor de onmogelijkheid 
om de top te bereiken, gevaar of de muil van de dood. Dit decor was dus meer dan 
een neutrale plaats van handeling, maar ook hier gold zeker nier dat het om een 
decor ging dat als een raster over de enscenering was heengelegd.98 

Ook in de enscenering van Rcwmersholm bij het Noord Nederlands Toneel, 
werd verwezen naar de plaats waar Ibsen het stuk had gesitueerd (in de omgeving 

96 Regisseur Koos Terpstra sprak in een interview door Rijk van Rotterdam (Atnhemse Cou

rant 12.10.1993) zelf nog wel van 'mooi kaal'. Voor zijn versie van het stuk, bij Theater van 

het Oosten, stelde Manda Bakker een decor samen dat bestond uit een oplopende toneel

vloer - op een smalle horizontale strook op het voortoneel na, een aantal houten keuken-

c.q. caféstoelen en zes rechthoekige ruiten die rechtsachter losjes aan kettingen met ka

trollen hingen en die aan het eind, onder oorverdovende geluidseffecten, één voor één 

kapotsprongen. Zie Maartje Somets, Parool 18.10.1993; Wytzia Soetenhotst, Haagsche Cou

rant 18.10.1993; Hanny Alkema, Trouw 19.10.1993; Anneriek de Jong, NRC 20.10.1993; Ma

rian Buijs, Volkskrant 23.10.1993; Rob Nederpelt, Eindhovens Dagblad 6.11.1993; L°ek 

Zonneveld, Toneel Teatraal (1993) nr.10, P18-19. Stan was nog rigoureuzer te werk gegaan. 

Onder de titel jDX A Public Enemy speelde hun versie van Een vijand van het volk zich af in 

een volstrekt kale ruimte waarin alleen vier naast elkaar opgestelde tafels met stoelen en, 

links, een lessenaar stonden. Zie Marian Buijs, Volkskrant 21.2.1994 e n Loek Zonneveld, 

Groene Amsterdammer 2.3.1994. 

97 Het toneelbeeld van die Kleine Eyolf omschreef Hein Janssen in de Volkskrant van 27.3.1995 

als fris en helder (licht patket, het en det wat tuinstoelen en prachtige gordijnen met een 

Scandinavisch design). 

98 Gerben Hellinga, Vrij Nederland 25.2.1992; Kester Freriks, NRC 15.1.1992; Karen Welling, 

Haarlems Dagblad 16.1.1992; Ton Verbeeten, Gelderlander 17.1.1992; Peter Liefhebber, 

Telegraaf 17.1.1992; Hein Janssen, Volkskrant 17.1.1992; Hans Oranje, Trouw 17.1.1992; 

Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 30.1.1992; Hana Bobkova, Financieele Dagblad 1.2.1992. 

Hana Bobkova constateerde overigens dat de belichting in deze enscenering een cruciale 

en betekenisvolle rol speelde. 
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van een kleine stad]. Na de Spoken van Amai, dat in 151851 in een verlaten fabrieks-
ruimte werd gespeeld, was dit de tweede Ibsen op locatie. Henk Kraayenzank had 
een verplaatsbaar, wit houten huis ontworpen dat op een geïsoleerd liggende 
plek, buiten de stad, was opgebouwd. In deze heldere, witte en fraai vormgegeven 
ruimte keken de ongeveer zeventig toeschouwers vanaf een kleine tribune met 
versleten, pluche stoelen neer op een groot, leeg speelvlak. Drie witgeverfde stoelen, 
een grore vaas fluitekruit en een kroonluchter, meer was er in deze ruimte niet te 
zien. De hoge glazen tuindeuren in de achterwand boden uitzicht op een wei
land, op een sloot en op het silhouet van de oprukkende stad in de verte. Ook de 
schapen en de kikkers buiten lieten de toeschouwer weten dat hij zich niet in een 
theater in het centrum van de stad bevond. Aan het eind openden de tuindeuren 
zich en liepen Rosmer en Rebekka de nacht in, overstuifd door een fijne nevel." 

Voor sommige recensenten werd door her spelen op deze locatie voelbaar 
gemaakt dat de personages op Rosmersholm in een isolement leefden. Anderen 
herkenden er vooral de botsing in tussen oude en nieuwe waarden: de traditie 
van Rosmersholm, in de vorm van de versleten pluche stoelen, versus de verlok
kingen van de oprukkende stad.100 

Ensceneringen die heel duidelijk volgens andere principes waren vormgegeven, 
waren er ook. Dat gold vooral voor de grote zaal-producties. Zo suggereerden de 
stuk voor sruk opengaande luiken in een enorme steigerconsrructie in Bouwmees
ter Solncss (Nationale Toneel, 151512) een ontwikkelingsgang van gesloten naar 
open; van donker naar licht.101 In De vrouw van de zee (Toneelgroep Amsterdam, 
151512] werd juist met behulp van de belichting een ontwikkeling in omgekeerde 
richting aangegeven: van prachtige kleurschakeringen naar ontnuchterend grauw, 
naar bijna zwart-wit. En alhoewel de handeling zich voornamelijk op het voor-

99 Zie voor deze beschrijving: Roel Naatding, Parool 25.5.1992; Hans Oranje, Trouw 25.5.1992; 

Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 25.5.1992; Perer Blom, Nieuwsblad van her Noorden 

25.5.1992; Kesrer Freriks, NRC 29.5.1992; Algemeen Dagblad 12.5.1992; Jan Paul Bresser, 

Elsevier 27.6.1992. De kroonluchrer is te zien op één van de foto's. 

100 Het gaat om Roel Naarding (Parool 25.5.1992), Eddy Geerlings (Algemeen Dagblad 25.5.1992) 

en Jan Paul Bresser (Elsevier 27.6.1992) versus Kester Freriks (NRC 29.5.1992) en Algemeen 

Dagblad (12.6.1992). 

101 Zie onder meer Hana Bobkova, Financieele Dagblad 13.4.1992 en Renée de Haan, Haagse 

Courant 27.3.1991. 
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toneel afspeelde, in een verder bijna lege ruimte, verwezen de aflopende plateaus, 
de verspreid liggende rotsblokken en de verweerde, houten stoelen zeer concreet 
naar het fjordenlandschap.102 Twee recente ensceneringen van Spoken (Toneel
groep de Appel, 1994 en het Noord Nederlands Toneel, 1996) riepen vooral de don
kere, negentiende-eeuwse salons weer in herinnering. 

Maar ook in de kleine zaal waren er ensceneringen te zien die 'afwijkend' 
waren. De Hedda Gabler die Frans Strijards in 15190 bij Art & Pro regisseerde was 
bijvoorbeeld gesitueerd in een salon die zeer eigentijds aandeed - een Avenue-in
terieur voor Nieuwe Rijken dat Jac Heyer aan de Amsterdamse Apollolaan deed 
denken.103 En Erik-Ward Geerlings liet zijn Rosmersholm (Fact, 1993) zich afspelen 
in een decor dat reminiscenties opriep aan eerdere ensceneringen van dit stuk 
door Frans Strijards en door Jan Decorte: bij aanvang werden de titel van het stuk 
en de namen van de acteurs op een voordoek geprojecteerd en de portretten die de 
wanden van Rosmersholm sieren, waren vervangen door een rij silhouetten van 
lijsten met kartonnen koppen erin.104 

Vier van de decors die hierboven aan de orde kwamen, vertoonden nog een andere 
overeenkomst. Dat was de poging van de makers om middels het gebruik van de 
ruimte de wereld van de toeschouwers op de een of andere manier in de hande
ling te integreren. Dat element was natuurlijk heel duidelijk aanwezig in de 
Rosmersholm van het Noord Nederlands Toneel die uitzicht bood op de stad waar 
de meeste toeschouwers zelf woonden. Op een vergelijkbare manier functioneerde 
bij Een vijand van het volk (JDX A Public 'Enemy, 15194) door Toneelgroep Stan de rode 
loper die in Antwerpen vanaf het podium, door de zaal, tot op straat was uitge-
rold.105 

Frans Strijards en Koos Terpstra probeerden in hun ensceneringen van 
Hedda Gabler (Art & Pro, 1990) en Een vijand van het volk (Theater van het Oosten, 
1993) met andere middelen een vergelijkbaar effect te bewerkstelligen. Bij die 
Hedda Gabler zat het publiek niet vóór die eigentijdse salon, maar op tribunes die 
aan weerszijden van het speelvlak waren opgesteld. Het publiek zag dus ook con-

102 Hana Bobkova Financieele Dagblad 5/7.12.1992 en Petra de Koek, Haarlems Dagblad 2.12.1992 

103 Jac Heyer, NRC 19.5.1990. Zie ook Martin Schouten, Volkskrant 19.5.1990. 

104 Zie onder meer Peter Zonderland, Utrechrs Nieuwsblad 17.2.1993 en Han Geurts, Rotter

dams Dagblad 15.2.1993. 

105 AB, De Morgen 25.5.1993 
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stant 'zichzelf'. Omdat het plafond tot boven die tribunes doorliep werd daarbij 
de suggestie gewekt dat het publiek zich in dezelfde ruimte bevond als de perso
nages, dus alsof her bij de Tesmans op visite was.106 

Koos Terpstra tenslotte liet Victor Low, in de rol van Stockmann, tijdens 
de grote bijeenkomst in het vierde bedrijf verontwaardigd van het toneel afstap
pen. Vanuit de zaal, staande tussen de toeschouwers, lanceerde hij vervolgens zijn 
redevoering over het ongelijk van de meerderheid.107 

J.6 Samenvatting en conclusies 
Ibsen situeerde zijn 'samtidsdramer' in het contemporaine Noorwegen, meestal 
in kamers of salons die hij zeer gedetailleerd beschreef. Ook besteedde hij aan
dacht aan de manier waarop die kamers of salons belicht moesten zijn. Wanneer 
her om de inrichting van de toneelruimte gaat, blijken rekwisieten, geluid en be
lichting de afgelopen honderdvijftien jaar nauwelijks een rol te hebben gespeeld. 
In dit hoofdstuk kwamen dus vooral decors aan de orde. De verschillende mogelijke 
funcries die Erika Fischer-Lichre in het gebruik van decors onderscheidt, bewezen 
in dit hoofdstuk goede diensten. 

ï. De periode 1889-1918: Decors speelden in deze periode nauwelijks een rol. Het 
kwam maar zeer sporadisch voor dat er speciaal voor een enscenering een decor 
ontworpen werd waarmee Ibsens aanwijzingen gehonoreerd konden worden. 
Meestal werd er gebruik gemaakt van wat er toevallig in het magazijn aan decors 
voorhanden was. Ook in de recensies werd maar weinig aandacht besteed aan de 
inrichring van de ruimte. De penibele financiële situatie waarin de Nederlandse 
gezelschappen zich, zonder uitzondering, in deze periode bevonden, zal hier zeker 
debet aan geweest zijn. De recensenten waren daarvan naruurlijk ook op de hoogte. 
Mogelijk is ook dit een verklaring voor het feit dat er in de recensies maar zo wei
nig over de decors valt terug te vinden. Men wilde de gezelschappen hier nier re 
hard over aanpakken en bedekre de tekortkomingen met de mantel der liefde. 

106 Hcycr. Zie ook Don Duyns, Parool 21.5.1990 en Hana Bobkova, Financieele Dagblad 1.6. 

1990. 

107 Ph. Holz, Telegraaf 18. 10.1993; Peter Zonderland, Utrechts Nieuwsblad 18.10.1993 e n Loek 

Zonneveld, Toneel Teatraal 114 (1993) nr.10, P18-19. Bij Spoken van Toneelgroep de Appel 

(1994) betrad het publiek de zaal via een zijkamer in huize Alving. 

22CÎ 



WAAR WAS HET PORTRET VAN DE GENERAAL? 

Een poging om, binnen dit kader, met een aantal trefwoorden toch een norm te 

schetsen, leidt tot het volgende resultaat: 'Noors', 'realistisch', 'oog voor details' 

en 'stemmingsvol (somber, intiem)'. Het ideale Ibsen-decor had dus als functie 

het aangeven van een preciese, geografische locatie en het creëren van een be

paalde stemming. Aan dat creëren van stemming diende ook de belichting bij te 

dragen. 

z. De periode 1928-1972: In de jaren twintig werden er steeds meer vraagtekens 

gezet bij de houdbaarheid van Ibsen. In 1928 koos Het Schouwtooneel als eerste 

voor een 'ouderwetsch' decor (Een vijand van het volk), waarmee Ibsen werd terug

geplaatst naar zijn eigen, negentiende eeuw. Dat betekende dat de functie van het 

decor veranderde: in plaats van het aangeven van een preciese, geografische loca

tie ging het nu vooral om het aangeven van een historische tijd van handeling. 

'Stemmingsvol' werd overigens ook na 1928 wenselijk geacht. Alhoewel recensen

ten zich nog steeds maar mondjesmaat over de decors uitlieten, waren deze toch 

van wezenlijk belang voor het welslagen van een productie. In ieder geval werden 

vanaf 1938 voor iedere productie aparte decorontwerpers ingeschakeld. Hun namen 

werden sindsdien ook steevast in de programma's vermeld. 

Vanaf 1955, het jaar waarin twee 'gedroomde' Ibsen-decors te zien waren -

de tot in details gekopieerde negentiende-eeuwse salons in Hedda Gabier en Een 

poppenhuis - trad er een verschuiving in de gebruikte tekensoorten op. Ruimtes 

werden gesuggereerd in plaats van gekopieerd (open decors in plaats van gesloten 

decors) en van steeds minder interieurelementen voorzien. De visuele banden 

met de negentiende eeuw werden zo steeds verder opgerekt. 

3. De periode 1972-1988: De decors kregen er een nieuwe functie bij. In plaats 

van het louter aangeven van plaats of tijd van handeling, werd het decor nu een 

tekensysteem dat (ook) een symbolische functie kon vervullen en zo een actieve 

bijdrage leverde aan de betekenis van de enscenering. Het decor werd, met andere 

woorden, gesemantiseerd. 

In deze periode (vanaf 1977) ging men Ibsen ook in vlakke vloer-theaters 

ensceneren. Die semantisering van het decor kon op twee manieren gebeuren: 

A de belangrijkste functie van het decor bleef het aangeven van plaats of tijd 

van handeling en daarbij werd iets duidelijk gemaakt over de tekst van 

Ibsen. 
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B de belangrijkste functie werd de symbolische, dat wil zeggen: het opleg
gen van betekenis aan de tekst. In deze ensceneringen verwees het decor 
pas in de tweede plaats naar plaats of tijd van handeling. 

In de grote zaal werden in de periode 15172-1988 zowel decors van het A-type als 
van het B-type gebruikt. In de kleine zaal ging het altijd om decors van het B-type. 

Er was nog een belangrijk verschil tussen de grote - en de kleine zaal
producties. In de grote zaal zette de verschuiving in de gebruikte tekensoorten 
door. Het eindpunt van deze ontwikkeling waren twee producties in abstracte 
ruimtes, waarin alleen de kostuums de handeling nog in het fin-de-siècle plaat
sten. De band met Ibsens tijd werd dus wel steeds losser, maar nooit geheel ver
broken. 

In de kleine zaal werd wel radicaal gebroken met die negentiende eeuw. 
Daar werd Ibsen óf nadrukkelijk in een 'toneel'decor geplaatst (bijvoorbeeld de 
Hedda Gabler van het Onafhankelijk Toneel, 1977), óf in een andere, recentere his
torische periode (bijvoorbeeld Rosmersholm van Fact, 15178). 

Aan het al dan niet verbreken van de banden met Ibsen en de negentiende 
eeuw kleeft nog een ander aspect. In de grote zaal bleef men ook inhoudelijk naar 
aanknopingspunten zoeken; men leek in die producties nog steeds te geloven in 
de toneelschrijver Ibsen, in zijn ideeën en in zijn personages. De kleine zaal-pro
ducties lijken steeds meer af te rekenen met zowel de toneelschrijfkunst van 
Ibsen als met de inhoud van zijn stukken. De meester van het realisme werd te 
kijk gezet als een 'plottenbakker': zijn personages die decennia-lang als vooruit
strevend of tragisch te boek hadden gestaan, kregen in hun nieuwe, hisrorische 
omgeving, dubieuze of ridicule ttekjes. De door de ruimte gedicteerde boodschap 
was uiteindelijk dat de stukken van Ibsen, zowel formeel als inhoudelijk, eigen
lijk niet meer konden. 

4. De periode vanaf 1988: Met name in de kleine zaal verdwenen vanaf 15188 
(Bouwmeester Solness, Discordia) de decors die een actieve bijdrage leverden aan de 
betekenis van de enscenering. De belangrijksre functie van het decor - veelal 
samengesteld uit hout (vloer, wanden) en textiel (gordijnen) - werd nu het creë
ren van een neutrale, niet nader gespecificeerde plaats van handeling. Ontwer
pers legden een voorkeur voor open, licht en wit aan de dag. Hun decors waren 
veel minder dominant, hadden vooral een functionele en een esthetische functie 
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en bevatten hooguit een enkel element of rekwisiet dat verwees naar de negen
tiende eeuw of een specifieke betekenis genereerde. Het vele hout werd geïnter
preteerd als een verwijzing naar Scandinavië. Een aantal keren poogden theater
makers door het gebruik van de ruimte de enscenering expliciet bij de wer
kelijkheid van de toeschouwer te betrekken. Af en toe werd de belichting op een 
in het oog springende manier gebruikt. 
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Mari Ternooy Apel als Kroll uit Rosinersholm 

(Nederlandsche Tooneelvereeniging, 1893) 

foto: onbekend 

Anna Rössing-Sablairolles als Hilde Wangel 

uit Bouwmeester Solness (Nieuw Nederlandsch 

Tooneelgezelschap, 1894) -foto: onbekend 
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Betty Holtrop-Van Gelder als Ellida uit De vrouw van de zee 

(K.V. HetNederlandschTooneel, 1855) -foto: H.C. de Graaff 
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Theo Mann-Bouwmeester als Hedda Gabler 

(K.V. Het Nederlandsch Tooneel, 1900/1505) -foto: onbekend 
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Rika Hopper als Nora uit Een poppenhuis (K.V. Het Nederlandsen Tooneel, 1906) 

/oto: P. Clausing 
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Philomène Kerckhoven-Jonkers als Rebekka uit Rosinersholm 

(Rotterdamsch Tooneelgezelschap, ijiod) -foto: Ateliers Schotel 
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Hedda Gabler (Die Haghespelers, 1913) - Paul de Groot, Philippe la Chapelle, Enny Vrede 

foto: onbekend 
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Hedda Gabler (N.V. Het Rocterdamsch Tooneel, 1917) - Henri Morriën, Alida Tartaud-Klein 

foto: M.M. Couvée 
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De vrouw van de zee (N.V. Het Rotterdamsch Tooneel, 1918) - Alida Tartaud-Klein, Frits Tartaud 

foto: M.M. Couvée 
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Rosmersholm (N.V. Het Rottetdamsch Tooneel, 1919) 

Allida Tartaud-Klein, Frits Tartaud, Louis Chrispijn Sr. -foto: M.M. Couvée 

Rosmersholm (N.V. Het Rotterdamsch Tooneel, 19151) - Frits Tartaud, Alida Tartaud-Klein, 

Louis Chrispijn Sr., Jules Verstraete -foto: M.M. Couvée 
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Een poppenhuis (Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel, 1525) 

Else Mauhs, Jacques Reuk -foto: onbekend 
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Kleine Eyolf (Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel, 15128 

Fie Carelsen, Charles Gilhuys -foto: Frequin 
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Een vijand van het volk (N.V. Het Schouwtooneel, 15128) - Jeanne van Rijn, Willem de Vries, 

Cisca Kremer, Jetty Kremer, Ko van Dijk Sr., Lena Kley -foto: Vereenigde Fotobureaux 

Hedda Gabler (Vereenigd Tooneel, 15130) - Nel Stants, Paul Huf -foto: onbekend 
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Een poppenhuis (De Haagsche Comédie, 15155) - Gijsbert Tetsteeg, Cees Laseur, Heleen Pimentel 

foto: Lemaire en Wennink 

Hedda Gabler (Nederlandse Comédie, 1966) - Femke Boersma, Ellen Vogel, Julien Schoenaerts 

foto: Lemaire en Wennink 
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Hedda Gabler (Zuidelijk Toneel Globe, 1972) - Petra Laseur, Ton van Duinhoven 

foto: Lemaire 
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cie îxpos i t i e van de vierde wand 

de oppervlakte van de tonee lv loer bedraagt 
540 cm. x 540 cm. 
het podium bestaat uit 13 tafels van 
30 cm. x 1J0 cm. de hoogte is 60 cm. 
de toneelopening is 540 cm. x 400 cm. 
trekken van 540 cm. geen kluiten maar kikkers 
14 poten en 7 friezen met aan weerszijden 
6 opgangen. 
de hoogte van de lij3t i;; 500 cm. 
de breedte is 662 cm. de manteaux zijn doorzichtig. 
er is geen souffleurshok.  

Hedrla Gabler (Onafhankelijk Toneel, 1977) - decorschets uit het programmaboekje 
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Hedda Gabier (Haagse Comédie, 1977) -foto: Pan Sok 
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Rosmercholm (Fact, 1578) - Taber Bas, Ernst Zwaan, Rezy Schumacher, Paul Gieske 

foto: Leo van Velzen 

Hedda Gabler (RO Theater, 1582) - Marieke van Leeuwen, Thea Korterink -foto: Leo van Velzen 
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Een poppenhuis (Toneelgroep De Appel, 1975) - Robert Prager, Sacha Bulthuis - foto: Pan Sok 
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Wanneer wij doden ontwaken (RO Theater, 15184) - Annelies van der Bie, 

René van Asten, Pauline van Rhenen, Hidde Maas -foto: Leo van Velzen 

Op een avond (naar Hedda Gabler) (Het Trojaanse Paard, 1986) - Jan Decorte, Willy Thomas, 

Karin Peeters, Sigrid Vinks, Herman Sorgeloos -foto: Herman Sorgeloos 
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Een poppenhuis (Zuidelijk Toneel Globe, 1986) 

Paul Gieske, Yvonne van den Hurk, Annelies van der Bie -foto: Hans van den Bogaard 

Bouwmeester Solness (Maatschappij Discordia, 1988) 

Annet Kouwenhoven, Titus Muizelaar -foto: Bert Nienhuis 
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Heâda Gabler (Toneelgroep Amsterdam, 151510) 

Catherine ten Bruggencate, Joop Admiraal -foto: Kees de Graaff 

Wanneer wij doden ontwaken (Toneelgroep Amsterdam, 19512) 

Rik van Uffelen, Catherine ten Bruggencate -foto: Annaleen Louwes 
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Rosmersholm (Noord Nederlands Toneel, 15512) - Chiara Tissen, Bram Bart -foto: Ellen Kooi 
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Modieuze nouveautés en 

een knalroze duster 
Grime, kapsels, kostuums en fysiek voorkomen 

8.1 Inleiding 
Ibsen was gedurende het grootste gedeelte van zijn carrière uiterst spaarzaam 

met z'n aanwijzingen omtrent het uiterlijk van zijn personages. Hij beperkte 

zich tot het hoognodige, zoals het soort kleding dat iemand aanhad: een overjas, 

reiskleding en dergelijke. Dat veranderde pas definitief met Hedda Gabler (1890). 

Toen werd Ibsen in dit opzicht 'spraakzaam': 

'Von nun an verzeichnet Ibsen genau, wie er sich die Bühnenerscheinung seiner 

gestalten denkt. Was früher sogar dem Helden verweigert wurde - bis auf Kaiser 

Julian -, das kommt jetzt bereits dem Dienstmädchen in Jörgen Tesmans Hause 

zu.' [...] So geht es nun fort, und in Ibsens Alters-werk betritt keine Person die 

Bühne, die nicht ihr genaues Konterfei mit sich brächte.' ' 

Ook uit de wijzigingen die Ibsen in opeenvolgende versies van Kleine Eyolf (1894] 

aanbracht in de beschrijving van Allmers, blijkt hoeveel belang hij blijkbaar 

hechtte aan de kleinste details. 

'Hij is een slanke man van 37-38 jaar, met dik, bruin haar maar zonder baard. Zijn 

gezicht heeft een peinzende uitdrukking. Hij heeft sprankelende ogen.' 

1 Zie Jacobs 1920, P37-38. Een vroege uitzondering is De Vikingen op Helgoland (1858), Ibsens 

zevende stuk. Daarin geeft hij gedetailleerd aan hoe de viet hoofdpersonages eruit zien en 

hoe ze gekleed gaan. In De wilde eend (1884) geeft hij een gedetailleerde beschrijving van 

het uiterlijk van de oude Ekdal. 
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'Hij is een slanke, fijn gebouwde man van 36-37jaar, metzachte ogen, dun bruin 

haar en baard. Zijn gezicht heeft een ernstige, nadenkende uitdrukking.' 

Dit neemt niet weg dat Ibsen zelf ook vóór Hedda Gabler een uiterst preciese voor

stelling gehad moet hebben van het uiterlijk van zijn personages. Natuurlijk is er 

die anekdote dat hij thuis gekomen van een wandeling vertelde dat hij Nora op 

straat gezien had en dat hij op de vraag van zijn vrouw wat ze dan gedragen had, 

een onmiddellijk antwoord had: een eenvoudige, blauwe katoenen jurk.3 Maar als 

bewijsstukken kunnen hier beter twee brieven worden aangevoerd die Ibsen aan 

Hans Schroder schreef. Schroder was bezig met de repetities van Een vijand van het 

volk dat hij als eerste, in Christiania, zou regisseren toen hij de volgende brief 

ontving, gedateerd 24 december 1882. 

'"Morgenbladet" heeft bericht over de rolverdeling voor "Een vijand van het 

volk" en naar aanleiding hiervan moet ik u weer met een paar regels lastig vallen. 

Ik zie dat Gundersen de burgemeester zal spelen. Het uiterlijk van deze acteur 

past beslist niet erg goed bij een man, die de gedachte om 's avonds iets warms te 

eten al niet kan verdragen, die een zwakke maag heeft, een slechte spijsvertering 

en die van slappe thee leeft. Ook past het niet erg bij een man die fatsoenlijk, 

voornaam en punctueel wordt genoemd. Maar deze tekortkomingen kunnen ten 

dele natuurlijk verholpen worden met de juiste grimering en het juiste kostuum. 

De heer Gundersen moet daarom aan die twee dingen grote zorg besteden. 

Ook de lichaamsbouw van de heer Reimers harmonieert niet met een tempera

ment als dat van dokter Stockmann. Heetgebakerde mensen zijn over het alge

meen fijner gebouwd. Mijn verzoek aan de heer Reimers is dus precies hetzelfde 

als dat aan de heer Gundersen: hij moet zich zo dun en zo klein maken als maar 

mogelijk is.' 

Tien dagen eerder had Ibsen al een brief gestuurd waarin hij zich uitliet over het 

voorkomen van Hovstad. Ook hier blijkt hoe precies Ibsen zijn personage voor 

zich zag en hoeveel waarde hij daar blijkbaar aan hechtte. 

2 SV XII, P320. Zie ook Tmrant 196$, P77. 

3 Tenncmc 1965, P26-7. 

4 NS br.475, pi6$ 
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'Als u voor de rol van Hovstad een vertolker heeft met een lichaamsbouw die niet 

al te zeer die van een held is - en die ook verder geschikt is - dan zou aan hem de 

voorkeur moeten worden gegeven. Hovstad stamt uit een familie van arme pacht

boeren, is opgegroeid in een ongezond huis met slecht en te weinig eten. Als kind 

heeft hij het altijd koud gehad en altijd zwaar moeten ploeteren en ook als jonge 

man, zonder geld, heeft hij later heel wat gebrek moeten lijden. Zulke levens

omstandigheden laten niet alleen hun sporen na in het innerlijk van de mens, 

maar ook in zijn uiterlijk. In werkelijkheid zijn mannen mer het voorkomen van 

een held onder het gewone volk uitzonderingen. In ieder geval moet Hovstad iets 

zwaars over zich hebben, iets van een voorovergebogen houding, van iemand die 

geknakt is, iets onzekers in zijn bewegingen. Maar dit alles uiteraard volkomen 

natuurgetrouw weergegeven.'5 

In aansluiting op de eisen die Ibsen met betrekking tot de gesproken tekst en de 

inrichting van de ruimte stelde, gold ook voor het uiterlijk van de personages dat 

het zo veel mogelijk bij diende te dragen aan de werkelijkheidsillusie die hij de 

toeschouwers wenste voor te zetten.6 Wat hij in die Noorse interieurs voor zich 

zag waren eigentijdse, Noorse individuen. 

Erika Fischer-Lichte hecht veel belang aan het uiterlijk van de acteur. Op basis 

van dat uiterlijk wordt het personage door het publiek bij opkomst onmiddellijk 

'geplaatst', nog voor hij of zij iets gezegd of gedaan heeft. Dat uiterlijk is, volgens 

Fischer-Lichte, uit drie componenten opgebouwd: kostuum, grime en kapsel. Het 

fysiek van de acteur kan daar als vierde aan worden toegevoegd.7 Omdat de com-

5 NS bt.474, pi66. 

6 Een weck later zou dat nog eens blijken uit een brief, waarin Ibsen bezwaar aantekende 

tegen het feit dat Schroder de zoontjes van Stockmann door rwee actrices wilde laren spelen, 

iets waar geen roeschouwer. volgens Ibsen, in zou trappen. Zie hiervoor NS br.476, P269. 

Er is verder nog slechrs één brief overgeleverd waarin Ibsen het uiterlijk van zijn persona

ges aan de orde srelr. Ook hier gaat het om een brief aan Schroder. Op 27 december r8jo 

schrijft hij met het oog op de naderende première van Hedda Gabler dat er slechrs één ding 

was dat hem nog bezig hield en dar was het uiterlijk van de heer Reimers, dat zo weinig 

beantwoordde aan her beeld van Ljavborg dar hij de mensen graag had voorgezer. 'Maar 

mer behulp van grime en kostuum moet daat natuurlijk nog heel war aan re corrigeren 

zijn', voegr hij daaraan roe (SV XVIII, P270). 

7 Zie hiervoor hoofdsruk twee. 
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ponenten die samen het uiterlijk uitmaken, zeker in vergelijking met de hande
lingen, steeds langere tijd op het toneel te zien zijn, zouden ze tamelijk bepalend 
zijn voor de totaalindruk die het publiek uiteindelijk van het personage heeft. 
Fischer-Lichte kent in deze de meeste waarde toe aan het kostuum.8 

Fischer-Lichte onderscheidt voor de verschillende componenten, geza
menlijk en afzonderlijk, een groot aantal functies. De belangrijkste zijn de plaat
sing van de handeling in een bepaalde (historische) periode en op een bepaalde 
plaats. Daarnaast kan het uiterlijk van de acteurs informatie verschaffen over zeer 
uiteenlopende zaken als de sociale status of de politieke overtuiging van het per
sonage, óf over het weer of het jaargetijde dat de gebeurtenissen begeleidt. Verder 
zijn er ook abstractere betekenissen denkbaar. Zo kunnen door middel van de 
kostuums of pruiken verschillende (groepen] personages tegen elkaar worden af
gezet en kan worden aangegeven wie voor goed, wie voor kwaad staan, etcetera. 

Het is tamelijk eenvoudig om waar het over het uiterlijk van de acteurs 
gaat, onder meer op basis van die -verschillende functies die Fischer-Lichte noemt, 
vier periodes te onderscheiden. Deze periodisering komt min of meer overeen met 
de periodisering die blijkt uit hoofdstuk zeven, gewijd aan de decors. 

8.2 De periode 1885»-1928: het personage als type en tijdgenoot 
Ibsen mag dan zelf gedetailleerd hebben aangegeven hoe zijn personages er uit 
dienden te zien, in Nederland speelde dat nauwelijks een rol. Slechts zeer spora
disch gaven recensenten aan of de acteurs uiterlijk al dan niet voldeden aan 
Ibsens aanwijzingen in de neventekst.10 Ook de factor Noorwegen was nauwelijks 

8 Fischer-Lichte 1983, dI.i,pi2o. 

9 Fischer-Lichte 1983, dl.i, P94; P123-128. 

10 Zo vroeg Jean Valjean zich afin Het Tooneel van 7 maart 1891 waarom mevrouw Mulder-

Roelofsen in de rol van Hedda Gabler anders dan in de tekst gerooid ging met rossig haar. 

JVjr. merkte in Het Tooneel van 1 maart 1895 op dat mevrouw Schwab als Rira ten onrechte 

een robe in gedistingeerd lila droeg waar een schreeuwende kleur gevraagd werd. Nog twee 

voorbeelden: Lugné-Poe kreeg in 1894 van de Nederlandse pers te horen dar hij noch in kle

ding ('zonderling'), noch in grime de Solness was die Ibsen zich had gedacht. Ook mejuf

frouw Brady, die de rol van Hilde speelde, was nier gekleed zoals Ibsen her had gewild. Zie 

voor dit alles J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1.10.1894; Van Hall, Gids 1894, IV, P358-

T,66; Giovanni, Algemeen Handelsblad 30.9.1894. De ouderwets gebloemde japon en de grime 

van her ratrenvrouwtje in Kleine Eyolf door het Duitse Theater der Modernen, waren daar-

enregen volgens z.z.z. geheel naar voorschrift (Groene Amsterdammer 20^.1895). 
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van belang.11 Wat recensenten in deze periode vooral bezighield was de vraag in 
hoeverre het uiterlijk van de acteurs in overeenstemming was met het soort per
sonage dat ze dienden te verbeelden. Alhoewel Ibsen individuen, levende tijdge
noten probeerde re creëren, was het blijkbaar toch mogelijk om zijn personages 
bij een bepaalde categorie in te delen. Het was het toch duidelijk hoe de persona
ges eruit zagen en hoe ze gekleed, gekapt en geschminkt zouden moeten zijn. Het 
zijn de sporen van de negentiende-eeuwse toneelpraktijk die we hier terugvinden. 
De neiging om in emplooien te denken was zowel bij acteurs als bij de critici niet 
zomaar verdwenen. Kwalificaties als 'marqué' en 'filisterachtig' komen dan ook 
met een zekere regelmaat voor. 

Vooral de grimering speelde hierbij een belangrijke rol. Het is opvallend 
hoe vaak daar gedurende die eerste vijftig jaar een opmerking over gemaakt werd, 
zeker ook in vergelijking met de situatie na 1528. Het ging daarbij in bijna alle 
gevallen om mannelijke personages.12 

11 Hierbij moet overigens bedacht worden dat het modebeeld in die jaren, vooral dankzij de 

modetijdschriften die vanaf het eind van de achttiende eeuw hun opgeld deden, voor heel 

West-Europa wel min of meer hetzelfde was. J.H. Rössing was de enige die lange tijd bleef 

volharden in zijn mening dat in de kostuums iets van Noorse couleur locale moest zijn 

terug te vinden. Al op 9 april 1891 betuigde hij in het Nieuws van den Dag zijn instem

ming met het feit dat mejuffrouw Jonas als Berte, de dienstbode in Htdda Gctblcr, gekleed 

ging in een 'zeer juist Noorsch kostuum'. In 1893 constateerde hij dat Lugné-Poe en de zij

nen allesbehalve Noorse typen verbeeldden en dat een nationaal kostuum ten onrechte 

onrbrak. In 1908 kon hij naar aanleiding van Een vijand van liet volk door de Koninklijke 

Vereeniging 'Het Nedetlandsch Tooneel' melden dat Maarten Kiil er uitzag als een Noor 

en Petra als een fris Noors meisje. In 1910 werd Mevrouw Mann-Bouwmeester te verstaan 

gegeven dat ze meer een Franse dan een Noorse Rebekka was (Rosmersholm, Koninklijke 

Vereeniging 'Het Nedetlandsch Tooneel'). Zie voor dit alles achtereenvolgens het Nieuws 

van den Dag van 25.12.18j3,30.8.1908 en 19.9.15)10. In 1905 schreef Henri Bord al naar aan

leiding van een Pijlers van de samenleving dar mevrouw Mann-Bouwmeester als Lona Hessel 

er in haar (te opzichtige) kleding uitzag als een Franse vrouw (Telegraaf 3.8.1905; zie ook 

NRC 2.9.1905). 

12 Gedurende die eersre vijftig jaar werden bij negenentwintig producties in totaal vijftig 

opmerkingen over de grimering gemaakt. Daarna gebeurde het praktisch nooit meer. 

Slechts vier keer vond ik een opmerking terug over de grime van een vrouwelijk personage. 

Zo werd in 1891 over de Hedda Gabler van mevrouw Roelofsen geschreven dat ze zich 

'koud van gelaat' had gemaakt (NRC 28.2.1891). Over de Hedda van mevrouw Sablairolles 

schreef de recenseur van het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gtavenhage (30.1.1892) dat 

haar spel mogelijk beter was uirgekomen als de aanwending van een koolzwarre pruik en 

diro oogleden achrerwege was gebleven. 
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Die opmerkingen over de grime van de mannelijke personages kunnen louter 

waarderend of afkeurend zijn, in de trant van 'Chrispijn had zich een fraaie kop 

gemaakt, geheel in de toon', 'Royaards had een mooie kop' of 'De oude Ekdal had 

veel beter kunnen zijn, meer wezenlijk oud en ook beter gegrimeerd'.13 Om deze 

opmerkingen te kunnen maken, moeten de recensenten echter toch een bepaalde 

voorstelling hebben gehad van het personage. Het zal nooit zomaar een 'fraaie 

kop' geweest zijn, maar altijd een fraaie kop voor die bepaalde rol. 

In een aantal gevallen blijkt ook expliciet dat er bij bepaalde personages 

een bepaalde grimering hoorde. Zo werd naar aanleiding van de Hedda Gabler 

door het gezelschap van De la Mar geschreven dat meneer De la Mar als Tesman 

in grime volkomen de Joris Goedbloed was die hij wezen moest. De acteur die 

Arnholm speelde in de Duitse De vrouw van de zee werd voortreffelijk genoemd, 

'met een zeer gelukkige grime en een innig ware filisterachtigheid'. Ook Flink, de 

acteur die in 1927 bij het Nieuw Rotterdamsch Tooneel Brack (Hedda Gabler) 

speelde, had zich een mooie kop gemaakt, waarin de diepe koolzwarte ogen en 

de zinnelijk beweeglijke mondhoeken iets hadden gebracht van de moderne 

marqué.14 

Hoe bepalend de grime kon zijn, werd in seizoen 15127/15128 nog eens over

tuigend bewezen door Frits Tartaud, die ergens in de reeks voorstellingen van 

diezelfde Hedda Gabler door het Nieuw Rotterdamsch Tooneel de grime van zijn 

Jürgen veranderde. De recensent van de NRC zag de productie zowel in januari 

als in mei 15128 en schreef bij die laatste gelegenheid dat Tartaud zich een andere, 

minder karikaturale kop had gemaakt en ook in een aannemelijkere toonaard 

speelde. Hij juichte die verandering toe maar van belang is hier vooral de consta

tering dat een andere grimering dus ook een ander soort Jürgen opleverde. 

13 Het ging achtereenvolgens om vertolkingen van/in Rosmer, Rosmersholm, Nederlandsche 

Tooneelvereeniging, 1853; Arnholm, De vrouw van de zee, Koninklijke Vereeniging 'Het 

Nederlandsen Tooneel', 1895 en Wildente, Heine Ensemble, 1901. Zie achtereenvolgens JVjr, 

Het Tooneel XXIII, P23-24; Giovanni, Algemeen Handelsblad 14.4.1895; NRC 2.3.1901. 

14 Weekblad de Amstetdammer 15.3.1891; NRC 2.2.1901; H.G. Cannegieter, Oprechte Haar-

lemsche Courant 2.12.1927. Vergelijk bij dat laatste voorbeeld: het masket was wellicht al 

te satanisch berekenend. Goed getroffen was zijn grime (NRC 5.1.1928). Dat ook Engsttand 

als het type marqué gespeeld werd, blijkt uit een opmetking in 1921: uiterlijk gelukkig al 

minder louche en hoe minder marqué, hoe beter het is (NRC 24.4.1921 (ocht.)). 

15 Nog twee opmerkingen tot slot: 1. Dat de grimering in deze periode een onmisbaar onder

deel van het uiterlijk van de acteur was, bewijst een opmerking die in 1923 gemaakt werd 
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De kostuums waren ongeveer even vaak onderwerp van een, meestal, kritische 
kanttekening als de grimering. Ook hier gold als belangrijkste criterium: in hoe
verre past het kostuum bij het personage dat de acteur vertolkt. Om een aantal 
voorbeelden te geven: zo werd in 15108 geoordeeld dat Bouwmeester als Borkman, 
in de John Gabriel Borkman door Het Tooneel, met z'n onachtzaam gedragen das, 
qua uiterlijk niet gedistingeerd genoeg was. En Marie Kalff ging 'te gewoon' ge
kleed voor de rol van Hilde in de Franse Bouwmeester Solness door her Théâtre de 
l'Oeuvre (15)03). Else Mauhs tenslotte was bij her Vereenigd Rotterdamsch-Hof-
stad Tooneel in 15125 in het eerste bedrijf van Een poppenhuis een te elegante en 
mondaine Nota.16 

De kostuums werden soms echter ook louter op hun esthetische kwaliteit 
beoordeeld: kostuums konden mooi of niet mooi zijn. Het ging dan meestal om 
de gewaden die de vrouwelijke hoofdrolspeelsters zich hadden laten aanmeten. 
Met name de Duitse actrices die hier vanaf 15100 geregeld te zien waren, werden 
vaak geprezen om hun fraaie 'robes ' u 

Vanaf 1910 geldt dat ook voor Nederlandse actrices. Zo droeg Enny Vrede 
als Hedda Gabler in 15113 'costuums van ongemene smaak'. Behalve sierlijke ge
waden, waaronder een elegant rouwkostuum, waren in deze enscenering door Die 
Haghespelers ook modieuze nouveautés en shawls te bewonderen.18 

Vier jaar was mevrouw Tartaud in diezelfde rol gekleed volgens de mode 
die ryperend was voor de periode van de Eerste Wereldoorlog. Ze droeg een lange, 
maar voetvrije japon die voorzien was van een zeer modieus sleepje. De foto's 
laten ook de bijpassende, gedessineerde kousen zien die ze hierbij had aangetrok
ken. Uiterlijk zeer mooi en modern, schreven de kranten. 'Toen ze stond, in dat 

naar aanleiding van een optreden van Moissi: 'Moissi kan het zich petmitteren unge

schminkt voor het voetlicht te staan' (Top Naeff, Groene Amstetdammer 17.3.15123). 2. Dat 

men met gtime ook te vet kon gaan, blijkt uit een opmetking van Stellwagen, in 1906, 

over de kop die Lindemann voor zijn rol van Brack gemaakt had: 'Als iemand van even bo

ven zijn oogleden tot achtet in zijn nek vervreemd is en vermaskerd, hoe zou ik dan nog 

eenig belangrijk leven in hem kunnen zien' (Kroniek 12(31.3.190e), pioi-102). 

16 L.V.N., Vaderland 18.3.1897; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 24.4.1903; Telegraaf 20.10.1925. 

17 Zo ging juffrouw Hallwill in De wilde eend (Wildente, 1901) prachtig gekleed en gaf ze met 

haat schoonheid een decotatief effect (NRC 2.3.1901). Ook Louise Dumont werd geregeld 

geprezen om de prachtige robes die ze, al even prachtig, droeg. Zie hiervoor bijvoorbeeld 

J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 27.11.1905; Barbarossa, Telegraaf 27.11.1908; V.B., Alge

meen Handelsblad 28.11.1908. 
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rood, voor het oranje-rood pianokleed, met boven zich de rode bloemen, was deze 
schoonheid van kleur een werkelijke ttiomferin.' 

Dat Else Mauhs in 15125 een te elegante en mondaine Nora werd genoemd, 
was niet zonder reden. De foto's laten een personage zien dat tot en met de schoe
nen, de glimmende (vleeskleurige) kousen en de accessoires volgens de mode van 
dat jaar gekleed ging. Driejaar later, toen ze de rol voor de tweede keer vertolkte, 
was haar kleding iets minder actueel, maat nog steeds eigentijds. Ook de sluike, 
lichaamsvolgende japon die Fie Carelsen droeg in de rol van Rita (Kleine Eyolf, 
1928), gaf haar het silhouet dat typetend is voor de mode van de jaren twintig.20 

De laatste die hier met ere genoemd kan worden is Nel Stants die in 1530 
de rol van Hedda voor haar rekening nam. In de recensies werd gesproken over 
sierlijke, elegante, zeer modieuze toiletten, waaronder een nauwsluitend, gulden 

W., Vaderland 13.12.1913^.); J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 20.12.1j13; D.V., Propria 

Cures XXV, nr.14, P194-196. Op de weinige foro's die van de periode vóór 1910 beschikbaar 

zijn - her gaar hier om geposeerde (porrrer)foro's die vanaf 1906 ook in hier gepubliceerde 

verralingen werden bijgeplakc of afgedrukr - dragen de heren de dag- of avondkleding die 

al sinds her midden van de negenriende eeuw gebruikelijk was (Morrié'n als Lavborg (Hedda 

Gabler, 1891), Ternooy Apèl als Kroll (Rosmersholm, 1893) en Van Kuyk als Srockmann (Een 

vijand des volks, 1897)). Daaraan valr verder dus weinig af re lezen. De dames zijn op deze fo

ro's allemaal gekleed volgens de (gegoede) mode van her eersre decennium van deze eeuw, 

bijvoorbeeld mevrouw Mann-Bouwmeesrer als Hedda (Hedda Gabler, 1900/1905) en me

vrouw Kerckhoven-Jonkers als Rebekka (Rosmersholm, 190Ä). De onderschriften suggereren 

steeds dat het om de acteur of actrice in de berreffende rol gaar. Dat het allesbehalve zeker 

is dat de gewaden waarin ze gefotografeerd zijn, ook in de ensceneringen gedragen werden, 

bewijst de foto van mevrouw van der Horst als Asra (Klein Eyolf, 1895). Haar silhouer komr 

weliswaar overeen met de mode van rond 1895, maar de mouwvorm en de aansluitende 

mouwkop vetraden dat de foto na 1903 gemaakt moet zijn. Het feit dat mevrouw Holtrop-

Van Gelder als Ellida (De vrouw der zee, 1895) mer loshangende haren is gefotografeerd - vol

gens de zeden van die tijd zeer ongebruikelijk, maar door Ibsen bij haar eerste opkomst 

voorgeschreven - maakt duidelijk dar her hier roch ook nier zo maar om portretfoto's ging. 

Alida (Tarraud-)Klein en Rika Hopper, de Nora's van 189Ä en 1906, zijn in Nora's danskos-

ruums gefotografeerd. Dat wil zeggen in eigentijdse maar niet alledaagse dtacht. Alle gede

tailleerde informatie over de kosruums en de negentiende - en twintigste-eeuwse mode, 

die hiet en verderop in dit hoofdstuk is verwerkt, is afkomstig van Els de Baan, die op de 

akademies van Rotterdam en Den Haag onder meer modegeschiedenis doceerr. 

NR.C 27.10.1917. Rössing spreekt van een jutk in wit-met-rood (Nieuws van den Dag 24.11. 

1917)-
Informarie onrleend aan de scènefoto's. Charles Gilhuys, de Allmers in de Kleine E;yolf van 

1928, droeg blijkens die foro's overigens geen losse kraag maar een overhemd met strop

das, voot die tijd zeer modieus. 
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gewaad. Ook de foto's spreken wat dit betreft duidelijke taal. Ze laten twee prach
tige avondtoiletten zien die vooral door de gemouleerde, schuindraads verwerkte 
stof hun kwaliteit verraden.21 

Het is zeker geen toeval dat de rol van Hedda Gabler hier oververtegen
woordigd is. Schoonheid speelt in de wereld van Hedda Gabler immers een be
langrijke rol. Ook is het geen toeval zijn dat Enny Vrede en Nel Stants door Edu
ard Verkade geregisseerd werden. Hij stond erom bekend dat hij zijn acteurs en 
actrices zeer chique gekleed het podium opstuurde. Het feit dat het tijdschrift 
Het Tooneel vanaf oktober 15115 een rubriek 'Tooneel en mode' opnam, laat echter 
zien dat er toch ook in zijn algemeenheid gesproken kan worden van een ver
anderde houding ten opzichte van het kostuum. De verzorgster van deze rubriek, 
Aty Brunt, begon haar eerste bijdrage als volgt: Tooneel en mode zijn in een 
voortdurend contact. Tooneel zonder 'mode', zonder die soepele gratie van kleur 
en lijn, zonder dat verfijnde gevoel dat zoo dikwijls een vrouw toont waar het 
geldt zich te tooien, tooneel zonder de bizarerie en de luxe zooals altijd het 'aller
nieuwste' ons verschijnt, is voor 'het publiek' niet te denken'.22 Overigens was het 
commentaar in de pers op deze modieuze toiletten niet altijd even positief. 

Na de grimering en het kostuum, resten nog twee categorieën: het fysieke voor
komen van de acteurs of actrices en hun kapsel. 

Ook het fysieke voorkomen van, met name, actrices, kon hun rol positief 
of negatief beïnvloeden. In die eerste periode kwam het nogal eens voor dat het 
fysiek van een actrice een geloofwaardige vertolking in de weg stond. Dit gold bij
voorbeeld voor mevrouw Mann toen zij in 1500 Hedda Gabler speelde. Frans Coe-
nen was weliswaar te spreken over haar acteerprestatie maar wijdde toch uit over 
haar fysieke beperkingen. 'Men miste in Hedda enigszins de indolente slankheid 
van lijf en de hard-wrede schoonheidsregelmaat van gelaat. Mevrouw Mann had 
zich de rossige haren en het koele hoge voorhoofd gegeven dat bij de rol past doch 
het hartstochtelijke van mond en ogen kon zij moeilijk wegnemen en dat be
hoort niet bij Hedda. Noch figuur, noch gelaat, noch stem waren die van Hedda.'23 

21 Ook Thea Elvsted en de heren droegen in deze enscenering eigentijdse c.q. modieuze kos
tuums. 

22 He t Tooneel I (1915/16], P77. 

23 F.C.jt, Oprechte Haatlemsche Courant 12.9.1900. 
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Een vergelijkbaar oordeel trof Anna Sablairolles toen ze in 15108 in John Gabriel 
Borkman de rol van Gunhild vertolkte: 'reeds haar fysieke middelen, stemorgaan 
en gestalte, zijn voot haar een beletsel om deze rol naar eisch te vervullen.' 
En over de Nora van mevrouw Hopper schreef J.H. Róssing in het Nieuws van 
den Dag van 15 oktobet 1̂ 06" dat 'haar gestalte [zich weinig leende] voot de ver
beelding van een leeuwerik'. De recensent van het Algemeen Handelsblad kwam 
tot eenzelfde oordeel: in het begin zat haar fysiek haar in de weg; ze was niet het 
dartele vrouwtje.25 

Het omgekeerde kwam ook voor: dat een rol een succes werd, omdat de ac
trice her juiste postuur had. Het ranke figuur van Greta Lobo-Braakensiek werkte 
zeer mee bij haar vertolking van Nora: 'Een echt kindvrouwtje', 'Lobo was inder
daad het popje uit de titel' en 'Lobo was het meest kindvrouwtje van alle Nota's 
die ik zag" schreven de kranren.26 

Ook de leeftijd van, vooral weer, de actrices, kon een rol spelen. Zo werd 
mevrouw Mann in 1900 te oud bevonden voor de rol van Hedda. Ze had op het 
moment dat zij de rol speelde de respectabele leeftijd van vijftig jaat dan ook al 
bereikt. Omgekeerd werd het succes van Greta Lobo voor een gedeelte toege
schreven aan het feit dat ze jong was, in tegenstelling tot haar voorgangsters. 

24 Van Hall, Gids 1909,1, P405-407. Een foto van mevrouw Rössing-Sablairolles als Hilde (Bouw
meester Solness, 1894) Iaat zien dat ze ook voor deze rol niet bepaald de juiste gestalte had. 

25 C.A.V., Algemeen Handelsblad 13.10.1906. Ook voot acteurs gold wel dat hun fysieke voor-
komen een geloofwaardige vertolking in de weg kon staan. Zo weid naar aanleiding van 
de Dr. Relling van Ising opgemerkt (De wilde eend, Koninklijke Vereeniging 'Het Neder-
landsch Tooneel', 1889): beter was Holtrop geweest, die had zijn orgaan en voorkomen 
meegehad (LS., Oprechte Haarlemsche Courant 15.10.1889). Op 7 november 1906 schreef 
A.v.V. met grote stelligheid in het Algemeen Handelsblad naar aanleiding van de Ros-
mersholm door her Rotterdamsch Tooneelgezelschap dat Frits Tartaud noch in zijn spre
ken, noch in zijn uiterlijk de man was die hij wezen moest: 'Iemand als Rosmet stelt men 
zich andeis voor dan zeer welgedaan en met zwaten lokkentooi: zoo iets als een opeta-tenor 
in een rol als Tannhäuser'. 

26 Zie achteieenvolgens Haagsche Courant 18.4.1918; S., ? 18.4.1918 en Barbarossa, Telegraaf 

?.?.i9i8. 

27 Barbarossa, Telegraaf ?.?.iji8. Zo jong was Greta Lobo-Biaakensiek (1882) in 1918 overi
gens al niet meer: zesendertig jaar. Het leeftijdsvelschil met haar onmiddellijke voorgan
gers was gering: mevrouw v.d. Horst- v.d. Lugt Melserr (1871) was veertig toen ze Nora in 
1911 speelde, Rika Hopper (18Ä4) was in 190Ä tweeënveertig. De drie Nora's uit het laatste 
decennium van de negentiende eeuw waren alledrie jonger: Aleida Roelofsen (1869), Anna 
Rössing-Sablairolles (1861) en Alida Klein (1873) waren achtereenvolgens twinrig, negen
entwintig en drieëntwintig jaar oud toen ze de tol veitolkten. 
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Ook Nel Stants was 'jong' toen ze, in 1530, de rol van Hedda Gabler speelde: negen
entwintigjaar. Het leeftijdsverschil met haar onmiddellijke voorgangsters was 
zo opvallend dat sommige recensenten er expliciet melding van maakten.28 

Het kapsel tenslotte speelde nauwelijks een rol.29 In de jaren twintig werd 
de haardracht aangepast aan de modieuze kostuums waar de actrices het toneel 
mee betraden. Zo ging Else Mauhs in 1925 als Nora getooid met 'een soort bopped 
kopje'.30 

8.3 De periode 1928-1987: personages uit een vorige eeuw 
In het vorige hoofdstuk werd al vastgesteld dat er in de jaren twintig iets begon 
te veranderen in de houding ten opzichte van Ibsen. In recensies werd meer en 
meer de vraag gesteld of zijn werk zo langzamerhand niet verouderd begon te 

28 NRC 3i.3.ij3o(av); ?,? 2.4.1930; H.G. Cannegieter, Oprechte Haarlemsche Courant3.4.1930. 

Pierat (van 1885) was veertig jaar oud toen zij de rol hier in 1925 speelde, Durieux (van 

1S80) telde in 1926 zesenveertig jaar en Alida Tartaud (van 1873) had in 1927 de leeftijd van 

vierenvijftig jaar bereikt. De recensent van de NKC die in 1929 Nel Stants samen met Enny 

Vrede (ook negenentwintig toen ze in 1913 Hedda speelde) één van de jongste Hedda's van 

de Nederlandse planken noemde, had ongeveer wel gelijk. Alleen Aleida Mulder-Roelofsen 

(1869) was jonger ten tijde van haar Hedda Gabler: zij was tweeëntwintig in 1891. Anna Rös-

sing-Sablairolles (1861) was toen dertig en Mevrouw de la Mar (Rika Kiev: 1852) negenen

dertig. Dat leeftijd niet per se een probleem hoefde re zijn, bleek in 1923, toen de hoge leef

tijd van Else Bassermann een geloofwaardige vertolking van Hilde in een Duitse Bouw

meester Solness geenszins in de weg stond (Top Naeff, Groene Amsterdammer 27.10.1923). 

Na de Tweede Wereldoorlog zou de gemiddelde leeftijd voor de rollen van Hedda en Nora 

overigens iers dalen. Waren de actrices tussen 1900 en 1940 gemiddeld russen de veertig en 

vijfenveerrig jaar oud, na de Tweede Wereldoorlog waten ze bijna allemaal dertigers. 

29 Zeer sporadisch wordr een sieche passende pruik gehekeld: zo sloor in de Duitse Wanneer 

wij doden ontwaken die hier in 1900 re zien was, de pruik van Rubek slecht aan (NRC 1.6. 

1900). Uit een zin die Ró'ssing in 1911 aan het papier roevertrouwde, kan worden afgeleid 

dat de acteurs in de Ibsen-stukken vaak met Noors-blonde pruiken getooid waren. Naar 

aanleiding van de enscenering van Een poppenhuis door Het Tooneel schreef hij: 'Mevrouw 

v.d. Horsr en de heer D.J. Lobo (...) hadden nier, zooals gebruikelijk is, blonde pruiken op. 

Beiden waren zwarrharige Noren.' 

30 Ook de heren droegen hun haar in deze enscenering volgens de laarsre mode, mer een 

scheiding in het midden. Vergelijk ook U., Algemeen Handelsblad 17.4.1925: toen Ibsen 

Hedda Gabler de lust gaf om het mooie haar van Thea af re branden, hadden de kappers 

minder werk en de dames meer haar; NRC 19.1.192e: Ibsen gaf Hedda vrij dun haar war in 

die dagen, roen aan bobbed en shingled hair nog nier gedacht kon worden, een prikkel tor 

jaloezie kon zijn. 
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raken. De eerste die daar zeer uitgesproken over was, was de recensent van het 
Algemeen Handelsblad die naar aanleiding van een voorstelling van het Rot-
terdamsch Tooneel op 15 maart 15122 Een vijand van het volk 'zeer verouderd' noem
de. In de jaren daarna werd ook over Een poppenhuis en Kleine Eyolf dit oordeel 
geveld. 

Ook theatermakers gingen zich blijkbaar zorgen maken over de houd
baarheid van Ibsens oeuvre. Zo begonnen ze vanaf 15)25 Ibsens hoofdtekst aan te 
passen. In deze context laten de nadrukkelijk modieuze kostuums en kapsels in 
de jaren twintig zich begrijpen als een poging om Ibsen actueel te houden. Een 
andere optie behelsde juist het tegendeel: Ibsen expliciet plaatsen in zijn eigen 
eeuw. Het was deze optie die het uiteindelijk zou winnen. 

De eerste enscenering die door middel van kostuums in de negentiende 
eeuw gesitueerd was, was de Pijlers van de samenleving (Stützen der Gesellschaft) 
waarmee het Düsseldorfer Schauspielhaus in december 15120 Amsterdam aan
deed.31 Top Naeff had het volgende commentaar op dit 'aardige experiment': 'En 
het opmerkelijke was dat allengs de monteering naar de mode van den tijd waar
in het stuk geschreven werd, na den eersten toekelozen opzet aan den geest van 
het werk niet alleen geen schade meer deed, maar dat de begrippen ons daardoor 
eerder verjongd dan verouderd voorkwamen, zooals een doorleefd gelaat onder 
eerlijk grijs haar altijd jeugdiger zal lijken dan onder een blonde pruik.' ' 

Zeker niet alle recensenten deelden in 1920 Naeffs mening. Anderen von
den dat door de Biedermeier-kostuums, inclusief hoepelrokken juist werd be
nadrukt 'dat toch veel in dit stuk van Ibsen zijn belang voor deze tijd verloren 
had'.33 

31 Volgens Dzulko [Dzulko 195z, PZ73) speelde het gezelschap dit stuk al sinds 1907 in negen-

tiende-eeuwse kostuums, maar dit was de eerste keer dat men het in Nederland opvoerde. 

32 Groene Amstetdammer 1.1.1921. Overigens was dit niet de allereerste Ibsen in negentiende-

eeuwse kostuums. Al in 1913 speelde het Amstetdamsch Studenten Tooneel Komedie der 

liefde in kostuums van vijftig jaar terug. In 1922 zou Het Schouwtooneel ditzelfde stuk óók 

in 'ptentetig laat Biedermeier' situeren, inclusief hoepelrokken en vadermoordenaars (zie 

respectievelijk J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 12.12.1913 en Cornells Veth, Nieuws van 

den Dag 24.9.1922). Dit vroege Ibsen-stuk, gesitueerd rond i860, vroeg klaarblijkelijk om 

historische kostuums. 

33 Ks., Algemeen Handelsblad 17.12.1920. De tecensent van de Telegraaf (17.12.1920) viel Naeff 

bij. Ook hij was van mening dat onder andere door de 'crinolines' de 'ouderwetschheid 

van het stuk ten deele verborgen werd, juisr door haar toe te geven'. 
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Daarin was in 15128, toen het Schouwtoneel Een vijand van het volk in 'costuum en 
sfeer van den tijd' speelde, verandering gekomen.34 Bezwaren bleven toen uit en 
alhoewel niet alle Ibsen-stukken vanaf dat moment in een negentiende-eeuws pak 
waren gestoken, kozen theatermakers steeds vaker voor deze optie.35 Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de historische Ibsen definitief tot norm verheven. Zo schreef 
W. Wagener in 1955: 'Wij beleefden zelfde tijd nog dat de regisseurs zijn meester
lijk geconstrueerde stukken niet meer in eigentijdse costumes durfden te geven 
maar ze in fin-de-siècle pak staken. Dat werd toen een aparte charme maar is nu 
gewoon als er weer eens een stuk van Ibsen wordt vertoond'.36 Na de Tweede 
Wereldoorlog gingen dus bijna alle ensceneringen in historisch kostuum en verre
weg de meeste recensenten stemden daar, meestal stilzwijgend, mee in. 

Tot 1928 was het kostuum al niet bepaald een veelbesproken onderwerp in de re
censies, en dat werd er na 15128 niet veel beter op. De discussies over het wel of niet 
situeren in het fin-de-siècle spitsten zich vooral roe op de decors, waarop de kos-
ruums als vanzelfsprekend dienden te zijn afgesremd. Dat gold zelfs voor de twee 
producties die als de prototypes van dit soort ensceneringen mogen gelden: de 
Engelse Hedda Gabler uir 15155 e n E£n poppenhuis (Haagsche Comédie, 15155), allebei 
ensceneringen die zich afspeelden in een tot in details uitgewerkte negentiende-
eeuwse salon. Eén opmerking van Gomperts, dat 'de costumes al de charme van 
die tijd' vertoonden en de door de recensent van het Algemeen Handelsblad ge-

34 Overigens was men bij Het Schouwtooneel niet erg precies in die kostumering. De lange 

rokken en de duidelijke S-lijn in de dameskostuums verwezen in ieder geval naar het mode

beeld van rond 1900. De meeste heren droegen ook dassen uit die periode, maar er is op de 

foto's ook een contemporaine stropdas zichtbaar. Een aandoenlijk detail is het haarstukje 

waarmee één van de dames op onhandige wijze haar moderne, korte kapsel camoufleerde. 

35 Dat het norm werd om Ibsen in negentiende-eeuwse kostuums te spelen, had ook tot ge

volg dat er naar aanleiding van de Hedda Gabler (1530) van Verkade, waarin Hedda zeer 

modieus gekleed was, voor het eerst over een gemoderniseerde Ibsen werd geschreven: 

'ook uiterlijk had men Ibsen - mer hedendaagse toiletten en sigaretten - gemoderniseerd' 

(H.G. Cannegierer, Oprechte Haarlemsche Courant 3.4.1930). Vergelijk ook H. Schölte in de 

Groene Amstetdammer van 5 april 1930: men vergeet wel eens dar dir sruk reeds kostuum

stuk is geworden en dat men Hedda niet ongestraft naar de laatste mode gekleed kan la

ten gaan. In ieder geval werden De wilde eend (Wildente, 1933} en Spoken (1939) in kostuums 

gespeeld die naar het laatste kwart van de negentiende eeuw verwezen. De enscenering 

van Een poppenhuis uit 1938 was wat de aankleding betreft eigentijds. 

]6 Rotterdams Nieuwsblad 3?.3.i955. 
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noemde 'queu de Paris' en 'geklede jassen', was bijvoorbeeld alles wat de pers te 
melden had over de kostuums in Een poppenhuis.37 

Het zijn de scènefoto's die duidelijk maken dat de acteurs en actrices in de 
grote zaal tot en met de jaren tachtig bijna allemaal in kostuums gehuld gingen 
die op z'n minst refereerden aan de negentiende-eeuwse mode. Voor de heren 
was dat tamelijk eenvoudig: rokkostuums of jacquets werden ook in de negen
tiende eeuw gedragen. Voor de dames lag dat anders. Alhoewel er nooit sprake 
was van exacte kopieën, waren de uitvoeringen soms tamelijk gedetailleerd. 9 De 
kostuums die Frank Raven bijvoorbeeld ontwierp voor Spoken (Toneelgroep Thea
ter, ip66) waren wat mouwinzet, taille en plooiverwerking betreft duidelijk geïn
spireerd op de mode van de laatste twee decennia van de negentiende eeuw. Met 
rouches en het schootgedeelte van de japon die Anne-Wil Blankers droeg als Hedda 
(Hedda Gabler, Haagse Comédie, 15177), verwees Has Noordhoek Hegt naar diezelfde 
periode. In de meeste gevallen ging het echter om een fantasievolle verwerking 
van allerlei negentiende-eeuwse mode-elementen, om een 'herinnering aan de 
ïpe-eeuw, maar meer om het milieu even aan te stippen dan om het ten voeten 
uit te tekenen.'40 Daarbij werd in de jaren zeventig meer dan eens gebruik ge
maakt van duidelijk eigentijdse elementen, stofsoorren en/of dessins.41 

37 Gomperts, Parool 6.10.1955; B-S-, Algemeen Handelsblad 7.10.1955. In een voorbeschouwing 
op de Engelse Hedda Gabler meldde de NRC dar her sruk door decor en kostuums in de tijd 
werd gesitueerd. De scènefoto's maken duidelijk dat de kostuums niet authentiek waren 
(dat zou ook praktische problemen met zich meebrengen) en dat het hier ook niet om exact 
gemaakte kopieën ging. De japonnen waren geörienreerd op de mode zoals die was rond 
1885, maar bevatre ook fanrasie-elementen. Her effecr werd overigens enigszins verstoord 
door de opvallend eigentijdse kapsels - met pony - van Ashcroft (Hedda) en Kempson (Elvsted). 

38 De enige uitzonderingen waren de Bouwmeester Solness van Puck (1956; Vergelijk Jan Spier
dijk, Telegraaf 10.10.1956: De spelers droegen de pakjes van vandaag en Solness was een 
jonge man in sporrcolberr) en de twee ensceneringen van De wilde eind (Rotterdams To
neel 195Ä en Zuidelijk Toneel Globe 1973) die een vooroorlogs allegaartje te zien gaven. In 
haat stageverslag over Spoken (Globe, 1975), noteerde Marjo Worms: 'De kosruums waren 
nier door het tijdperk bepaald. Ze zijn herkenbaar voor een publiek van nu.' (Worms 1975, 
P17). De scèneforo's geven echter kostuums te zien die de periode rond 1900 suggereren. 

39 Alleen het jak en de rok die Mimi Boesnach droeg als Rebekka (Rosmersholm, 1946) zouden 
aurhentieke, laat negentiende-eeuwse kledingstukken kunnen zijn. 

40 H.L. Prenen (Haagse Posr 6.10.1956) naar aanleiding van een enscenering van Spoken door 
de Haagsche Comédie. 

41 Kosruums van Sacha Bulthuis (Nora in Een poppenhuis, 1979), Trins Snijders (Rita in Kleine 
Ejral/, 1979); her ribcord colberr van Jan van Roijen als Tesman (Hedda Gabler, 1972) en de ja
pon van Marjon Brandsma als Thea Elvsted (Hedda Gabler, 1977). 
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Een ander belangrijk verschil met de periode vóór 1928 was dat de grimering nu 
geen enkele rol meer speelde. In recensies werd er met geen woord over gerept. 
Wat nâ 15)28 voor de kostuums gold, gold ook voor de grime: het fungeerde niet 
langer als een middel waarmee personages konden worden getypeerd. Dit hangt 
ongetwijfeld samen met de veranderingen in acteerstijl die onverenigbaar waren 
met de gegrimeerde en zo nadrukkelijk getypeerde vooroorlogse 'koppen'.42 Op
vallend in de Hedda Gabler {1966} van de Nederlandse Comédie is overigens dat de 
dames bij hun ïcjoo-achtige jurken een zeer eigentijdse make-up dragen. 

Ook de fysieke kenmerken en het kapsel van de acteurs en actrices komen 
in de recensies nergens meer aan de orde. Het fotomateriaal laat zien dat het tijd
perk van de omvangrijke actrices definitief verleden tijd was en dat de kapsels bij
na nooit klopten. Slechts in een enkel geval stemde de haardracht overeen met 
wat in de negentiende eeuw gebruikelijk was.43 

De conclusie kan niet anders luiden dan dat het uiterlijk van de acteurs in deze 
periode een ondergeschikte rol ging spelen. Was de belangrijkste functie van kos
tuums én grimering vóór 1928 nog geweest 'het typeren van de personages', nâ 
15128 ging het er eigenlijk alleen maar om om via de kosruums, maar altijd in aan
vulling op de decors, aan re geven dar de gebeurtenissen zich afspeelden in de ne
gentiende eeuw. Grimering en her fysiek van de acteurs en actrices waren facto
ren geworden die bij de beoordeling geen enkele rol meer speelden en als gegeven 
werden aangenomen. 

Ook na 15172 bleef de enige gesignaleerde functie van de kostuums de ver
wijzing naar de (historische) rijd van handeling, een tijd van handeling die bo
vendien al was gedicteerd door de decors. In dit opzicht luidde de Hedda Gabler 
van Hans Croiset dus geen verandering in.44 

8.4 De periode 1977-1987: acteurs en anti-helden in de 
kleine zaal 

In de grore zaal speelde het uiterlijk van de acreurs tussen 15128 en 15187 dus nau
welijks een rol. In de meeste kleine zaal-producties die hier tussen 15177 en t-9%7 te 

42 Zie hiervoor hoofdstuk negen. 

43 Herenkapsels in de Hedda Gabler van Globe 1972 en Anne-Wil Blankers (Hedda in Hedda 
Gabler, 197/). 
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zien waren, was dat duidelijk anders. Daar kreeg ook het uiterlijk van de acteurs 

betekenis. 

De veranderingen die optraden, liepen voor een belangrijk deel parallel 

aan de veranderingen in de decors in die kleine zaal-producties. Dat betekende 

dat ook in de kostuums niets meer aan de negentiende eeuw herinnerde. Daarbij 

gold in ieder geval tot 15184 een tweedeling die parallel liep aan de tweedeling bij 

de decors: kostuums in ensceneringen die nadrukkelijk als toneelvoorstellingen 

werden gepresenteerd tegenover kostuums in ensceneringen die in een andere 

historische periode waren gesitueerd. 

In de twee eerste Ibsen-producties in een toneeldecor, de Hedda Gabler 

(1977] en Landschap Zeezicht (naar De vrouw van de zee, 15)80) van het Onafhankelijk 

Toneel, gingen de acteurs buitengewoon onopvallend, bijna alledaags, gekleed. 

Alhoewel ook dit natuurlijk aangaf dat het hier niet om Ibsens personages ging, 

maar om acteurs die een stuk van Ibsen deden, gingen recensenten stilzwijgend 

aan deze opmerkelijke breuk met de traditie voorbij. De beoogde werking werd 

voornamelijk door middel van het decor en de rekwisieten verkregen.45 

In de Ibsen-producties gesitueerd in een andere historische periode, de 

tweede groep, had het uiterlijk van de acteurs wel een belangrijke functie. Natuur-

44 Wat dat laatste betreft waren er twee uitzonderingen: de Bouwmeester Solness van Theater, 

uit 1979, en de Wanneer wij doden ontwaken van het RO Theater, uit 1984, speelden zich afin 

een geabstraheerde ruimte zodat alleen de kostuums de handeling naar de negentiende 

eeuw verplaatsten. 

Nog twee uitzonderingen: ensceneringen waarbij de pers in de kostuums sporen van seman-

tisering terugvond. Zo stelde Deering vast dat de personages van schijn en leugen in 

Pijlers van de samenleving in grijs en zwart gekleed gingen en dat de dragers van vrijheid en 

waarheid lichte en vrolijk gekleurde gewaden droegen (Algemeen Dagblad 4.12.1978; ver

gelijk ook Bert Jansma (Binnenhof 4.12.1978) die over de in een erg symbolische, malle 

'vrije' rok gestoken geëmancipeerde halfzuster sprak). Hana Bobkova wees in haar recensie 

in het Financieele Dagblad van 21 september 1979 zonder in details te treden op de niet-

opdringerige kleurensymboliek in de kostuums in de Poppenhuis-productie van De Appel. 

45 Scènefoto's van Hedda Gabler laten onder meer eigentijdse herenkostuums van Brack en 

Tesman zien en een lichte, van boven openvallende, peignoirachtige jurk tot op de kuiten, 

met wijduitlopende, gelubde mouwen voor Hedda. Met name het rolkraagje op de japon 

van Hedda en de combinatie trui-overhemd verraden de mode van de jaren zeventig. 

Rutten sprak in zijn recensie op Landschap Zeezicht van 'jonge vrouwen van vandaag'. Zie 

ook Droofl 1988, pi2: 'eigentijdse kleding'. Foto's, afgedrukt bij de recensies, laten T-shirr-

jes en een bloesje zien, een lange gestreepte tok en bontjassen. Aan de eigentijdsheid waar 

Ibsen om vroeg werd op deze manier overigens wel recht gedaan. 
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lijk werd de handeling ook zo verbonden met die bepaalde historische periode, 
maar daarbij onthulde het uiterlijk iets over de aard van de personages zoals die 
in de ogen van de makers werkelijk was.46 

Het mooiste voorbeeld was de Hedda Gabler uit 15)82. Het uiterlijk van de 
personages was in deze enscenering zo veelbetekenend, dat er in de recensies 
ruim aandacht aan werd besteed. Duidelijker nog dan het decor plaatsten de kos
tuums en de kapsels de gebeurtenissen in de jaren dertig/veertig. Heyer refereer
de in dit verband aan een vergeeld, mufruikend exemplaar van Het mysterie van de 
Mondscheinsonate van Willy Corsari uit 1934, met de foto's van de Nederlandse 
filmversie: 'Heren in blazer of smoking en dames in slappe jurken van crêpe de 
chine of lange mantels en met kleine hoedjes op van fijn stro en kunstbloemen, 
waarvan de rand over een oog viel.'47 

De kostuums plaatsten de personages niet alleen in een andere tijd, ze 
veranderden ook heel duidelijk hun aard en karakter. Het duidelijkst was dat bij 
Jürgen die hier niet langer ten tonele werd gevoerd als goedige, slordig geklede 
boekengeleerde met een open, rond en tevreden gezicht, zoals Ibsen wilde. De 
Jürgen in deze enscenering werd omschreven als een atletisch gebouwde sportfi-
guur, 'every inch een fotomodel uit de jaren dertig', een gluiperd met glad achter
overgekamde, keurig geplakte haren, gekleed in een tennispak en gewapend met 
een tennisracket. Op eenzelfde manier was het personage van Brack vertekend: 
geen hulprechter voorzien van een 'nobel profiel' maar een 'louche pooier uit een 
vooroorlogse detective-film', een 'Humphrey Bogart'.48 

46 Het enige (gesignaleerde) vroegere voorbeeld van een kosruum dat iets duidelijk maakte 

over het innerlijk van het personage, komt uit een enscenering van Spoken, uit 1902: 

'[Régine] verpersoonlijkte het volle, stralende leven; het leven dat zich uiten wil, het bru

tale leven. De roode kleur harer kleedij was ermee in overeenstemming. Want in het door 

haar bijzonder goed gespeelde slot was zij eene uitslaande vlam.' (Nieuws van den Dag 

7.11.1902) 

47 NRC 18.1.1982. Hana Bobkova (Financieele Dagblad 29.1.1982) noemde Jürgen een beeld 

van de nooit volwassen gewotden 'gouden jeugd' van de vooroorlogse jaren. Ook anderen 

plaatsten de handeling, zonder opgaaf van reden, in de jaren dertig of veertig. Zie hiervoor 

Piet Ruivenkamp, Haagse Courant 16.1.1982; Hans van den Bergh, Parool 18.1.1982; Haar

lems Dagblad 18.1.1982. De scènefoto's bevestigen dit. In details als schoenen zonder neus, 

de combinatie trui-colbert en de kapsels (Thea) verwees de enscenering expliciet naar de 

mode van de jaren veertig-vijfenveertig. 

48 Haarlems Dagblad, Jac Heyer, Hana Bobkova en Renske Heddema, Volkskrant 18.1.1982. 
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Ook Thea en Eilert zagen er in deze enscenering niet uit zoals Ibsen dat graag ge
zien had, al waren de verschillen minder uitgesproken. Thea werd omschreven 
als een kruising tussen een Germaanse grijze muis en een Playboy Bunny, voor
zien van een irritante golvenconstructie op haar hoofd. Eilert was een morsige 
student met een schipperstrui en een sukkelig omgeknoopte sjaal, waar hij, zoals 
één van de scènefoto's laat zien, een colbert met krijtstreep overheen droeg.49 

Met deze personages vergeleken zag Hedda er veel neurraler uit. Ze droeg 
een eenvoudige, zwarte, sluikvallende japon met rechte schoudervulling en bolle 
stofknoopjes bovenaan de rug. Aan haar voeten had ze schoenen met 'levens
gevaarlijke' naaldhakken.50 

Een hoofdstuk apart in deze enscenering was Berte: bij Ibsen een oude, 
boerse vrouw, hier een jong meisje dat in haar mooie rode jurk met wit schort 
scherp afstak bij de overige, in sombere kleuren gehulde personages. Zij vertegen
woordigde overigens ook in haar gedrag de nuchtere, menselijke uitzondering." 

Een vergelijkbaar effect had het uiterlijk van de personages in de 
Rosmersholm van Decorte (Fact, 15)78), overigens minder uitgesproken en daardoor 
ook minder de aandacht trekkend. In deze enscenering werd de bekrompenheid 
van de jaren vijftig in de eerste plaats opgeroepen door het decor en werd de mie
zerigheid van de personages vooral bepaald door hun gedrag. Dat laat onverlet 
dat Rosmer er in zijn jaren vijftig-outfit als een onvolwassen, seksloze sukkel uit
zag.52 Op de foto's zijn z'n geitenwollen sokken, gestoken in sandalen - pars pro 
toto voor 'lulligheid' bij uitstek - duidelijk zichtbaar. 

Vanaf 1984 was er nog steeds een onderscheid tussen de kostuums in enscenerin
gen in een toneeldecor en kostuums in ensceneringen in een andere historische 
periode. Belangrijker echter was de accentverschuiving die optrad. 

In de categorie ensceneringen in een toneeldecor vielen er nog twee: de 
Rosmersholm van Strijards uit 1984 en de tweede Ibsen die Decorte regisseerde: 
Op een avond (naar Hedda Gabler; Het Trojaanse Paard, 15)86). 

49 Zie achtereenvolgens Joost Sternheim, Haagse Post ?.?.15>82 en Heddema, Haarlems Dagblad. 

50 André Rutten, Trouw 18. r. 1982, plus Hutten en Sternheim. Hedda verwees in haar uiter

lijk overigens nog het minst naar de jaren dertig en veettig. 

51 Heddema, Heyer, Bobkova, Sternheim. 

52 Mieke Kolk, Toneel Tearraal 519 (1978) nr.9, pi8. Rezy Schumacher (Rebekka) droeg een 

authentiek damesjasje uit de jaren vijftig. 
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De recensies over Rosmersholm meldden praktisch niets over het uiterlijk van de 
acteurs. Opmerkelijk was het Mickey Mouse-masker waarmee Rosmer zijn entree 
maakte. Dat sloot in ieder geval aan bij de toneelmetaforen die in het decor waren 
terug te vinden.53 Belangrijker was in deze enscenering de manier waarop de 
personages zich gedroegen, tegen de tekst in. Daardoor verschoot het stuk van 
kleut en werd het grotesk.54 Het lijkt er sterk op dat dat groteske tussen 15184 en 
15187 in alle kleine zaal-producties als uitgangspunt werd genomen en ook in 
het uiterlijk van de acteurs tot uiting werd gebracht. 

Decortes aanpak van Hedda Gabler laat wat dit betreft geen ruimte tot 
twijfel. Daar waar de acteurs van het Onafhankelijk Toneel onopvallend gekleed 
gingen, om aan te geven dat het hier niet om Ibsens personages ging maar om 
acteurs die 'Ibsen deden', zagen Decorte en de zijnen eruit als stripfiguren, of 
figuren uit een tekenfilm, nadrukkelijk karikaturaal. Ook dat was een manier om 
aan te geven dat deze personages niets te maken hadden met mensen van vlees en 
bloed maar op papier waren bedacht. 

Zo deed Hedda denken aan een bolle pop, met een kapsel alsof er 110 volt 
doorheen was gejaagd. Jan Decorte speelde Jürgen als de ware pantoffelheid met 
een mallotig hoedje op en, steeds na een doorzichtige verkleedtruc, L0vborg als 
een stotterende miezer met een bruin keppeltje. Over het uiterlijk van Brack en 
Thea gaven de recensies verder geen details maar kwalificaties als 'een voortdu
rend grinnekende idioot' en 'een sentimentele, gedurig snikkende oude vrijster' 
suggereren natuurlijk wel iets.55 

Twee ensceneringen resten dan nog: een Hedda Gabler (Piek, 15)85) en Een 
Poppenhuis (Globe, 15186), gesitueerd in de jaren vijftig of de vroege jaren zestig. 

Ook in de enscenering van Hedda Gabler door Toneelgroep Piek waren het 
vooral de kostuums die de handeling in de jaren vijftig/vroege jaren zestig situ
eerden. Belangrijker echter was dat de personages ook hier duidelijk karikaturale 
dimensies hadden. Hedda droeg onder meer een strakke skibroek, messcherpe, 
zilverkleurige naaldhakken en had op haar hoofd een weelderige suikerspin. Thea 
een nauwsluitend, knalgeel jurkje en Jürgen een ribfluwelen broek. Daarbij 

53 Per Justesen, Parool 20.3.1984. 

54 Zie hiervoor hoofdstuk negen. 

55 De meeste informatie is afkomstig uit de recensie van Marian Buijs, Haarlems Dagblad 

12.3.198s. Zie verder ook Henze Pegman. Utrechts Nieuwsblad 12.4.198Ä en Maarten van 

Nispen. Parool 13.3.1986. 

270 



M O D I E U Z E N O U V E A U T E S E N E E N K N A L R O Z E D U S T E R 

werden de rollen van Tante Juul en Berte ook nog eens door mannen in travestie 
gespeeld.56 

De personages in Een poppenhuis zagen er iets minder extreem uit. Dat het 
om de benauwde, als ridicuul beoordeelde jaren vijftig ging, bleek vooral uit het 
decor. Toch logen ook de kostuums er niet om. Nota dtoeg onder meer een gewat-
teerde, knalroze duster en in het tweede bedrijf een blonde pruik die aan Doris Day 
en aan een barbiepop deed denken. Heimer was potsierlijk saai en kleurloos. Ook 
zijn vermomming als piraat was van een grote meligheid. Tenslotte was er nog het 
enorme verschil in lengte tussen Nora en Heimer dat op de lachspieren werkte.57 

8.5 De periode vanaf 1987: na een eeuw weer eigentijds 
In het najaar van 1987 gingen twee producties in ptemière die ineens een ander 
beeld te zien gaven. Op 4 november begon in schouwburg Het Park in Hoorn een 
Vlaams-Nederlandse Hedda Gabler aan zijn tournee door Nederland. In deze grote 
zaal-productie waren de dames weliswaar nog steeds gekleed in kostuums uit het 
eind van de vorige eeuw, maar de mannen liepen er hedendaagser bij. Vooral de 
outfit van L0vborg sprong wat dat betreft in het oog, al verschilden de dames en 
heren recensenten over bepaalde details van mening: een zwarte leren broek, een 
openhangend jasje - met de onderarmen aapachtig bloot, een smerig T-shirt, een 
paars sjaaltje los om de nek en een zonnebril met blauwe (of toch groene] glazen. 
De typeringen varieerden van een overjarige hippie tot een met cocaïne coquet-
terende, hedendaagse toneelschrijver.58 

56 Zit de recensie van Kester Freriks, NRC 6.6.1585. Volgens de programmafolder hadden deze 

personages de mond vol van verandering en grootse culturele idealen maar bleven zij 

hartstochrelijke kleinburgers. Mannen in vrouwenrollen en vice versa kwam overigens 

vaker voor. Meestal betreft het ensceneringen waarin zichtbaar werd gemaakt dat het 

'maar' om een toneelstuk ging. 

57 Pieter Kottman, NRC 25.10.198a; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 21.10.1986; Martin 

Schouten, Volkskrant 20.10.1986; Hanny van der Harst, Trouw 20.10.1986. 

58 Martin Schouten, Volkskrant 6.11.1987; Hans Oranje, Trouw 16.11.1987; Alma Post, Haar

lems Dagblad 5.11.1987; L. Oomens, Algemeen Dagblad 9.11.1987; Ton Vetbeeten, Gelderlan

der 20.2.1988; Maarten van Nispen, Parool 10.11.1987. Het is niet helemaal duidelijk wat de 

overige mannelijke personages gedragen hebben. Volgens Henk van Gelder (NRC 11.11.1987) 

liepen ook zij er hedendaags bij. Volgens Wijnand Zeilstra (Leidsch Dagblad 5.12.1987) ech

ter was Lovborg met zijn Rob de Nijs-kleding, een uitzondering in het verder historisch uit

gedoste gezelschap. Schouten noemde voor Jürgen een hedendaags kantoorpak. Van Nispen 

noemde Jürgens tijdloze jacquet. Er zijn geen foto's voorhanden die uitsluitsel geven. 
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Nog geen maand later, op 2 december, ging in de Toneelschuur in Haarlem De 
vrouw van de zee in première. Deze enscenering door het gezelschap Zeno was de 
eerste kleine zaal-productie waarin weer werd afgezien van het principe om 
Ibsens personages via hun uiterlijk te ridiculiseren. Foto's laten eigentijdse, maar 
vrij klassieke kostuums zien die volgens Netty Droog in witte en zacht gele, bruine 
en roze tinten waren uitgevoerd.59 

De reacties op her uiterlijk van de acteurs in deze twee ensceneringen, varieerden 
van onbegrip (over die postmoderne mix in de Hedda Gabler) tot stilzwijgend 
voorbijgaan, maar achteraf gezien kan toch worden vastgesteld dat hier een nieuwe 
tendens werd ingezet. Een tendens om in het uiterlijk van de acteurs de band met 
de eigen tijd strakker aan te gaan halen. 

Ook in dit opzicht bleek de Bouwmeester Solness van Discordia in de letter
lijke zin van het woord, een voorbeeldige enscenering. De acteurs en de actrices 
droegen hier allemaal een herenkostuum. Het ging om mooie (dure) maar op zich 
onopvallende kostuums die onnadrukkelijk eigentijds waren. Als het uiterlijk 
van de acteurs hier al wat betekende, dan was het - net als bij de twee enscenerin
gen van het Onafhankelijk Toneel (Hedda Gabler, 1977; Landschap zeezicht, 15180) -
niets meer dan 'wij zijn acteurs die een stuk van Ibsen doen'.60 

De kostuums die de acteurs van Toneelgroep Amsterdam droegen in hun 
Hedda Gabler (19510) verrieden iets meer over de personages. Hanny van der Harst 
wees op het contrast tussen Hedda's jurk, een roestbruine halflange japon die al 
haar lichaamscontouren scherp deed uitkomen, en de mantelpakjes als keurs
lijven waarin haar sekse-genoten gekleed waren.61 De heren waren alledrie ge
kleed in een driedelige combinatie. 

De meeste recensenten plaatsten de handeling, ook op basis van de kos-

59 Droofl 1988, P17. Door de manier waarop er geacreerd werd, kreeg Ibsens sruk overigens 

roch het karakter van een komedie. Zie hiervoor bijvoorbeeld Leo Oomen, Algemeen Dag

blad 5.12.1987; Marian Buijs, Volkskrant 5.12.1987. 

60 Slechrs rwee recensenten merkten iets op over het uiterlijk van de acreurs. Alma Posr 

(Haarlems Dagblad 15.6.1988) signaleerde een oude mannenpak voor Solness; Jac Heyer 

(NRC 24.6.1988): 'de vrouwen dragen niet eens jurken'. Foro's laren zien dar Hilde, bij haar 

eersre opkomst, een soorr regenmuts en een lange jas dtoeg en dat ze een ouderwerse 

(negenriende-eeuwse?) dekenrol om had. 

61 Hanny van der Harsr, Trouw 11.1.1990 en zie ook Hana Bobkova, Financieele Dagblad 

27.1.1990. 
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tuums, in een tamelijk nabij verleden. Vergelijk Korenhof: 'Het lijkt een moderne 
aankleding, maar dat is het toch net niet, hoewel met de steeds terugkerende nos
talgie in de kledingmode natuurlijk veel mogelijk is.'6Z 

Veel nadrukkelijker eigentijds, moderner, ook door het uiterlijk van de 
personages, waren de Hedda Gabler van Art & Pro (19510) en de Bouwmeester Solness 
van het Nationale Toneel (15*512). In die salon aan de Amsterdamse Apollolaan en 
bij het krankzinnige gedrag van de personages trokken de kostuums in Hedda 
Gabler niet erg de aandacht, maar kwalificaties als 'Avenue-creaturen', 'postmo
derne gefrustreerden' en 'een geperverteerd yuppiemilieu' maken het meer dan 
waarschijnlijk dat de personages er als tijdgenoten uitzagen.63 

Ook Hans Croiset en Jacqueline Blom waren als respectievelijk Bouw
meester Solness en Hilde Wangel zeer eigentijds gekleed. Solness was in deze en
scenering een vijftiger in (te) jeugdige vrijetijdskleding: een spijkerbroek, een 
grof katoenen overhemd en een mouwloos survival-jack. Hilde droeg een flodder 
hemdje met een zilveren jasje, een korte broek en bergschoenen. De losse kleding 
van deze twee protagonisten stak scherp af tegen de keurige, meestal donkere, 
eigentijdse kostuums en mantelpakjes van de overige personages.64 

Deze drie voorbeelden zijn exemplarisch voor de manier waarop de acteurs tot 
halverwege de jaren negentig in Ibsen-ensceneringen gekleed waren. In verre-

62 Paul Korenhof, Leidsch Dagblad 19.3.1990 en Max Arian, Groene Amsrerdammer 17.1.1990. 
In verband met de mantelpakjes hield Hanny van der Harst het op de jaren veerrig. Els de 
Baan (zie noot 18] zag er iets tijdloos uit de jaren tachtig in, waar de supermodieuze schoe
nen van Catherine ten Bruggencate (Hedda) bij afsraken. Dramaturge Maria Uitdehaag 
verrelde me dar de jurk van Hedda 'gewoon' bij een couturier was uirgezocht. Jürgen droeg 
'mooie kleding' omdat men ervan uirging dar Hedda die voor hem had uitgezocht. 

63 Zie Don Duyns, Parool 21.5.15)90 en Dirkje Hourman, Trouw 18.5.1990. Voor decor en han
delingen van de acteurs: zie het vorige en het volgende hoofdstuk. Uit de recensies (onder 
andere Hana Bobkova, Financieele Dagblad 2.6.1990; Martin Schouten, Volkskrant 19.5.1990; 
Jac Heyer, NRC 19.5.1990) en de foto's wordt verder duidelijk dat Hedda een oranje-rode 
japon, rode pumps en een crème-kleurige peignoir tot haar beschikking had. Brack ging 
getooid met hoed, sjaal, lakschoenen en zwarrleren handschoenen. Lovborg droeg een mo
dieus kostuum en een zonnebril. Alleen de tante detoneerde in dit gezelschap: een karika
tuur, een man verkleed als heks: rok, pruik, wandelstok, hoed en sjaal stevig om het hoofd 
geknoopt, argwanende oogjes en rwee blore, schriele, srramme mannenbenen op een paar 
stevige stappers. 

64 Zie voor dit alles onder meer Hana Bobkova, Financieele Dagblad 13.4.1992; Hanny van der 
Harst, Trouw 31.3.1992; Rob Nederpelt, Eindhovens Dagblad 4.4.1992 en de scènefoto's. 
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weg de meeste gevallen waren ze in hun uiterlijk herkenbaar als tijdgenoten. 
Overigens gold ook hier, net als bij de decors, dat daarbij het onderscheid tussen 
grote - en kleine zaal-producties wegviel. In relatief veel van deze ensceneringen 
was die herkenbaarheid heel onnadrukkelijk: men droeg herkenbare, mooie kle
ding maar niet met de bedoeling om de enscenering coûte que coûte in het laat
ste decennium van deze eeuw te plaatsen. In andere ensceneringen ging het meer 
om kostuums en was de stijl ook iets klassieker, maar nog steeds zeer herken
baar. 5 Een aantal keer werd in de kostumering juist nadrukkelijk naar het 
Nederland van de jaren negentig verwezen.66 Zeer recent zijn hier ook weer een 
aantal ensceneringen te zien geweest, waarin de handeling (ook) door middel van 
de kostuums naar de negentiende eeuw was teruggeplaatst.67 

8.6 Samenvatting en conclusies 
Alhoewel Ibsen zelf gedetailleerd aangaf hoe zijn personages er uit dienden te 
zien, speelde dat in de Nederlandse toneelpraktijk nauwelijks een rol. In dit 
hoofdstuk blijken de verschillende functies die Erika Fischer-Lichte ook onder
scheidt voor het uiterlijk van de acreur, een bruikbaar uitgangspunt. 

1. De periode 1889-1928: Wat recensenten in deze eerste periode vooral bezig
hield was de vraag in hoeverre het uiterlijk van de acteurs in overeenstemming 
was met het soort personage dat ze dienden te verbeelden. Daarbij werd vooral 
gelet op de grimering (van de mannelijke personages) en op de kostuums (meest
al 'gewone' eigentijdse kleding). Ook het fysieke voorkomen van meestal de actri
ces kon een rol spelen bij het al dan niet als geslaagd beoordelen van een bepaalde 
vertolking. Vanaf 15100 (in Duitse gastvoorstellingen) en 1910 (Nederlandse ensce-

65 De grens tussen het een en het ander is overigens moeilijk te trekken. Het ging hierbij, na 

de Bouwmeester Solness van Discordia, onder meer om ensceneringen van Wanneer wij doden 

ontwaken (Toneelgroep Amsterdam, 1992), Rosmersholm (Noord Nederlands Toneel, 1992), 

De vrouw van de zee (Toneelgroep Amsterdam, 1992), Een vijand van het volk (Theater van het 

Oosten, 1993; Stan, 1994 (JDX A Public Enemy)), Een poppenhuis (Theater Malpertuis, 1994 (Nora) 

en Bouwmeester Solness (Antigone, 1995). 

66 Na de Hedda Gabler van 1990 en de Bouwmeester Solness van 1992 bijvoorbeeld nog in de en

scenering van Een poppenhuis door het Oranjehotel (199Ä). 

67 Spoken (Toneelgtoep de Appel, 1994), Hedda Gabler (Nationale Toneel, t995), Spoken (Noord 

Nedetlands Toneel, 1996), De wilde eend (Art & Pro, 1996). Eerder ook al Spoken (Stichting De 

Jungle/Impresariaat Wim Visser, 1989) en Rosmersholm (Fact, 1993). 
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neringen) kregen de kostuums ook een esthetische functie. Het feit dat het tijd

schrift Het Tooneel in 1915 een rubriek 'Tooneel en mode' begon, duidt hiet ook 

op. In de jaren twintig deed men een poging om Ibsen met behulp van nadrukke

lijk modieuze dameskostuums en eigentijdse kapsels actueel te houden (bijvoor

beeld Nora, 1925). 

z. De periode 1928-1977: Uiteindelijk won een andere optie het: vanaf 1928 (Een 

vijand van het volk) ging men Ibsen expliciet plaatsen in zijn eigen negentiende 

eeuw. Daarmee veranderde de functie die het uiterlijk van de acteurs in de ensce

neringen had: was de belangrijkste functie van kostuums én grimering vóór 1928 

nog geweest 'het typeren van de personages', nâ 1928 ging het er alleen maar om, 

om via de kostuums, in aanvulling op de decors, aan te geven dat de gebeurtenis

sen zich afspeelden in de negentiende eeuw. Uit het feit dat er in de pers nog 

slechts zelden iets over het uiterlijk van de acteurs geschreven werd, kan worden 

afgeleid dat dit onderdeel van de enscenering vanaf dat moment een onder

geschikte rol speelde. 

3. De periode 1977-1987: De situatie veranderde pas weer in 1977, in de kleine 

zaal. In eerste instantie werd het uitetlijk van de acteurs daar op twee manieren 

gebruikt: óf de acteurs gingen heel onopvallend gekleed, met als doel aan te geven 

dat ze 'maar' acteurs waren die een stuk opvoerden (bijvoorbeeld in Hedda Gabler, 

1977), óf de acteurs gingen gekleed in kostuums die de handeling in een histori

sche petiode situeetden, (bijvoorbeeld ergens halverwege deze eeuw in Rosmers-

holm, 1978). In dat laatste geval gaven de kostuums, samen met de kapsels, een 

duidelijke indicatie over de aard van de personages zoals die in de ogen van de 

makers werkelijk was. Ook nâ 1984 bestond et een detgelijke tweedeling, maar 

belangrijker was toen dat de stukken van Ibsen, ook door het uiterlijk van de 

acteurs, 'van kleur verschoten' en tot grotesk werden getransformeerd. 

4. De periode vanaf 1987: In 1987 werd een nieuwe tendens zichtbaar die door 

de Bouwmeester Solness van Discordia (1988) bestendigd werd. Tot halverwege de 

jaren negentig waten de acteurs in verreweg de meeste ensceneringen in hun 

uiterlijk herkenbaar als tijdgenoten. Het onderscheid tussen grote - en kleine 

zaal-producties viel hierbij weg. 
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'Speel een echt, levend mensV 

Speelstijlen 

9.1 Inleiding 
Ergens in maart 1887, op het moment dat zij samen met haar collega's van het 

Christiania Theater Rosmersholm aan het reperteren was, moet de Noorse actrice 

Sofie Reimers een brief geschreven hebben aan Henrik Ibsen. Die briefis verloren 

gegaan maar het antwoord van Ibsen maakt duidelijk dat Sofie Reimers niet goed 

wist wat ze met de rol van Rebekka aan moest. Op 25 maart 1887 schreef hij haar 

het volgende: 

'Uw vraag is zo algemeen gesteld, zonder dat er bepaalde concrete punten worden 
genoemd, dat ik niet in staat ben hem van hieruit te beantwoorden. Om u op de 
goede weg te helpen, zou ik erbij moeten zijn en moeten kunnen zien hoe u de rol 
heeft aangepakt. 

De enige raad die ik u kan geven is dat u het hele stuk een aantal keer grondig 
doorleest en nauwkeurig aandacht besteedt aan wat de andere personages over 
Rebekka zeggen. Onze acteurs begingen, in ieder geval vroeger, vaak de grote fout 
om hun rollen geïsoleerd te bestuderen, zonder behoorlijk te kijken naar de 
plaats van het personage in en in samenhang met het geheel. 
Ik heb me in een brief aan uw directeur een keet kort over Rebekka uitgelaten en 
ik verzoek hem hierbij om, als hij dat nog niet gedaan heeft, deze aanwijzingen 
aan u door te geven. 

En verder moet u gebruik maken van uw studies en observaties van het werkelijke 
leven. Geen declamatie. Geen toneeltoontjes. Helemaal geen plechtstatigheden! 
Geef aan iedere stemming een geloofwaardige, natuurlijke uitdrukking. Denk 
nooit aan een of andere actrice die u ooit gezien heeft, maar houdt u aan het leven 
dat zich buiten, om u heen, laat zien en horen. Speel een echt, levend mens. 
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Ik geloof niet dat het moeilijk is om in het karakter van Rebekka binnen te drin

gen en om het te begrijpen. Maar omdat dat karakter zo gecompliceerd is, brengt 

het spelen en weergeven ervan zo z'n problemen met zich mee. 

Toch twijfel ik er niet aan dat u deze problemen wel de baas zult worden, als u, 

bij het gestalte geven aan Rebekka's persoonlijkheid, het werkelijke leven, en 

alleen maar dat, als basis en uitgangspunt neemt. 

In de hoop dat een en ander goed uit zal pakken, teken ik.' 

Dit is één van het handjevol brieven waarin Ibsen zich expliciet uitlaat over de 

handelingen van de acteurs, of iets ruimer geformuleerd, over de manier waarop 

zij zijn werk het best kunnen spelen. Dat onderwerp staat in dit hoofdstuk cen

traal.2 

Wat die brieven in ieder geval duidelijk maken - en dat geldt ook voor de 

brief aan Sofie Reimers - is dat Ibsen aan de vertolkers van zijn rollen dezelfde eis 

stelde als aan zijn vertalers: wees zo natuurlijk mogelijk (het woord dat in dit ver

band een aantal keren in zijn correspondentie opduikt is 'natuurgetrouwheid']. 

Ook voor acteurs gold dat ze de toeschouwers het gevoel moesten geven dat ze 

naar iets zaten te luisteren en te kijken dat buiten, in het werkelijke leven zelf 

plaatsvond. Die 'natuurgetrouwheid' gold niet alleen de eerste acteurs, maar het 

gehele ensemble, inclusief de figuranten. Ook in de massascènes in bijvoorbeeld 

Een vijand van het volk en De wilde emd waren karikaturale overdrijvingen uit den 

boze. Hoe meer echt lijkende personages er in de menigte zaten, hoe beter het in 

Ibsens ogen was. Hij zag dan ook het liefst dat er voor de figuratie professionele 

acteurs werden ingehuurd.3 

1 SV XVIII, P130. 

2 Behalve de brief aan Sofie Reimers, gaar her om drie brieven gericht aan Hans Schroder, de 

direcreur van het Chrisriania Theater die in 1882 Een vijand van het volk en in 1884 De wilde 

eend op het tepertoire nam. Zie hiervoor NS br.474, p266 e.v.; NS br.475, p268; SV XVIII, P46 

e.V. Verder is er nog een brief aan regisseur August Lindberg, die in 1883 de Europese pre

mière van Spoken voor zijn rekening nam (SV XVII, P519 e.V.). 

3 Vergelijk: 'Ik moer erom verzoeken dat men in het vierde bedrijf alle acteurs die beschikbaar 

zijn, zonder uitzondering, mee zal laten doen. Bij de repetities moet hier de grootst moge

lijke natuurgetrouwheid worden ingeslepen en elke karikarurale overdrijving moer streng 

worden verboden. Hoe meer karakteristieke, echt lijkende personages in de menigte, hoe 

beter.'(NS br.474, P 2 ^ e-vj 'Ja> de gasten! Wat doen we daarmee? Gewone figuranten kun

nen natuurlijk niet worden gebruikt zonder her hele bedrijf re bederven.' (SV XVIÏÏ, P46 e.v.) 
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De brief aan Sofie Reimers is de enige waarin Ibsen in details treedt. Hij gaat ex
pliciet in op de dictie, zoals die naar zijn oordeel zou moeten zijn. Hij vraagt om 
een levendig tempo en toont zich afkerig van declamatie, van een slepende voor
dracht, van toneeltoontjes en van plechtstatigheden. 

Alhoewel Ibsen zich later in zijn correspondentie nergens meer uitlaat 
over de door hem gewenste acteerstijl, is het toch waarschijnlijk dat deze aan
wijzingen ook het latere 'symbolistische' werk golden. Zo kan hier nogmaals ver
wezen worden naar het interview uit 18517, met Jules Claretie, waarin Ibsen af
stand neemt van de ensceneringsstrategieè'n van Lugné-Poe. 'Hij was Lugné-Poe 
zeer erkentelijk voor wat hij voor hem had verricht maar hij zei toch dat de direc
teur in de opvoeringen van zijn werk voor het Theatre de l'Oeuvre te veel sym
bolisme had gestopt en te geheimzinnig had belicht. Ik ben niet op zoek naar 
symbolen, ik schilder mensen.' 

Eerder al, in 18512, bedankte hij Edvard Brandes voor diens bespreking van 
Bouwmeester Solness, met name omdat hij de personages erkend had in hun kwali
teit van werkelijk bestaande mensen.4 

Ibsen verlangde van zijn acteurs dus dat ze zoveel mogelijk bewogen, ge
baarden, keken en spraken als mensen in het werkelijke leven. Terzijdes, monolo
gen en hardop denkende personages komen vanaf 1877 dan ook niet of nauwelijks 
in zijn stukken voor.5 

Die verlangde 'natuurgetrouwheid' maakte het onmogelijk om de gedra
gingen van de personages volledig in de neventekst vast te leggen. Wel is het, in 
een stuk als Hedda Gabler bijvoorbeeld, op ieder moment duidelijk waar de perso
nages zich precies bevinden - dat wil zeggen dat Ibsen de bewegingen door de 

4 Het interview door Jules Clarerie staat in SV XIX, p2io e.v. Voor de brief aan Brandes, zie SV 

XVIII, P329. In 1892, vlak na het voltooien van Bouwmeester Solness, had Ibsen zich in een 

vraaggesprek overigens uitdrukkelijk verbonden met de symbolisten. 'Oh, those! They are 

even closer to me than the young realistic playwrights [...] They and me, we live in com

munion of ideas. I've just finished a play in five acts, a symbolist play' (Le Figaro van 4 

januari 1893, geciteerd naat Dedk 1984, P30). Maar ruim eenjaar later adviseerde hij ieder

een die zich aan Bouwmeester Solness wilde wagen, om niet naar symbolen te zoeken (La 

Revue d'Arr Dramatique, januari 1894, P14). Vergelijk hier ook een brief aan Emil Schrei

ner van 3 december 1900: '[De] vraag over symbolisme enz., berust daarbij op een misver-

srand. Het symbolisme is iets dat goedwillende en diepzinnige lezers in mijn gewone, rea

listische weergave naar binnen schrijven.' (NS br.1141, P478) 

5 Tennnnt1965, pilo. 
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ruimte wel aangaf - maar gebaren, gezichtsuitsdrukkingen en stembuigingen 

moesten voor een belangrijk gedeelte door de acteurs zelf worden ingevuld.6 

Het heeft dan ook weinig zin om na te gaan in hoeverre de Nederlandse 

acteurs de aanwijzingen van Ibsen nauwgezet uitvoerden. Bovendien is het über

haupt onmogelijk is om op basis van recensie- en fotomatetiaal tot een volledige 

reconstructie van de handelingen te komen. 

Een zinniger vertrekpunt - dat ook meer kans op succes succes biedt - is 

de vtaag in hoevette in de Nederlandse ensceneringen gehoor werd gegeven aan 

Ibsens eis van natuutgetrouwheid. Wilden Nederlandse regisseurs inderdaad dat 

hun acteurs Ibsen 'naar de werkelijkheid' speelden en zo ja, waren de Nederlandse 

acteurs in staat om aan die opgave te voldoen? Hoelang volhardde men in deze 

opvatting en wat kwam er daarna voor in de plaats? 

Ook wanneer men een antwoord zoekt op deze ogenschijnlijk simpele 

vragen, blijkt dat van alle onderdelen van de enscenering de handelingen van de 

acteuts het moeilijkst te fixeren zijn. 'Het spel' of 'de acteerstijl', of ook wel de 

'regiestijl' komt in de tecensies maar zelden uitvoerig aan de orde. Daarbij zijn er 

maar weinig zaken waarover de recensenten zich zo weinig precies uitlaten en 

zijn er ook maar weinig zaken waarover ze het zo hartgrondig oneens kunnen 

zijn. 

Dat zal zeker samenhangen met de aard van deze 'kinesische tekens'. De 

tekst van het stuk kan thuis nog eens rustig nagelezen worden; de kostuums en 

het decor kunnen bij Ibsen meestal voor minstens de duur van één bedrijf bekeken 

Het is overigens wel zo dat er, ook binnen de 'samtidsdramer', een ontwikkeling te be

speuren valt in Ibsens vootschriften. Paul Blom onderzocht elf stukken, verdeeld over de 

verschillende 'perioden' uit Ibsens schrijverschap, op de spelaanwijzingen. Hij gebruikte 

daarbij niet het onderscheid tussen stemgebruik, bewegingen, gebaren en mimiek, maar 

tussen puur technische indicaties (als 'komt op van rechts' en 'geeft haar een hand') en af

fectieve indicaties (als 'balt zijn vuisten' en 'met ingehouden woede', maar ook 'komt vro

lijk neuriënd op'). Zijn onderzoek wijst in ieder geval uit dat Ibsen vanaf Pijlers vort de 

samenleving steeds meer van zulke indicaties ging gebtuiken. Het totale aantal stijgt van 

2.5 pet pagina in Pijlers van de samenleving tot 10 per pagina in Wanneer wij doden ontwaken. 

Die stijging zit hem vooral in de affectieve indicaties: die stijgen van, gemiddeld, 0,8 tot 

8.6 per pagina. De verklaring die Blom daarvoor geeft klinkt aannemelijk: vanaf Een pop

penhuis gaat het Ibsen vooral om de emotionele ontwikkeling van zijn personages. 

Daarvoor heeft hij, naast de dialoog, ook die affectieve indicaties nodig. Zie voor dit alles 

Blom 15)74. 
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worden, maar handelingen trekken in een voortdurende stroom aan het oog van 
de toeschouwer voorbij. Alleen daarom al zullen ze moeilijker te beschrijven zijn 
dan tekst, kostuums of decor. 

Toch moet er meer zijn. Dit gegeven verklaart wél dat recensenten over 
het algemeen niet al te gedetailleerd op de handelingen van de acteurs ingaan. 
Het verklaart niet dat zij soms volledig verschillende ensceneringen lijken te heb
ben bijgewoond. Zo werd de door Christidis geregisseerde enscenering van Een 
vijand van het volk (Globe, 15171) zowel overtrokken, melodramatisch, pathetisch, 
zwaar en traag genoemd als ingetogen, onderkoeld, speels en licht.8 Een ander op
merkelijk voorbeeld is de enscenering van Een poppenhuis (Globe, 1986) in regie 
van Teuntje Klinkenberg. Ook daar stonden de opvattingen over de gebezigde 
speelstijl haaks op elkaar. Zo sprak Martin Schouten over komische typetjes, een 
hoog tempo en gedol en Pieter Kottman van een psycho-realistische, ingeleefde 
speelstijl. Heimer werd én 'volslagen ridicuul' én 'niet karikaturaal' genoemd.9 

En het ging in deze gevallen steeds om recensenten die de première bijwoonden. 
De verschillen konden dus niet het gevolg zijn van een verandering in de spel
opvatting die na de première was aangebracht. 

Deze opmerkelijke verschillen in de beoordeling van de speelstijl moeten 
te maken hebben met de complexiteit van menselijk gedrag. Er is een enorm po
tentieel aan mogelijk gedrag, in talloze schakeringen. Ook wanneer wordt afge
zien van de grote culturele verschillen die er zijn, is er een scala aan reacties denk
baar op bijvoorbeeld een onheilstijding. Er is dus ook een scala aan reacties dat, in 
zo'n situatie, als adequaat of legitiem kan worden beoordeeld. 

7 Het verschil in gebruikte terminologie is vaak nog het minst problematisch. Een bepaalde 

spelopvatting kan door de ene recensent als 'natutalistisch' bestempeld worden en door 

de ander als 'realistisch', of extremer: de ene recensent kan een enscenering 'ouderwets 

conventioneel' noemen, waar de ander het over 'modern' heeft. Dat gebeurde bijvoorbeeld 

in 1920, bij een optreden van her Schauspielhaus Düsseldorff. Terwijl Top Naeff (Groene 

Amsterdammer 1.1.15121) de enscenering van Pijlers van de samenleving (Stützen der Gesell

schaft) in verband brachr met het expressionisme, benoemde de recensent van de Telegraaf 

hem als 'romantisch toneel' (W.B., Telegraaf 17.12.1920^)). 

8 Zie achtereenvolgens Karel van Muyden, Eindhovens Dagblad 13.9.1971; Ber Huising, 

Trouw 14.9.1971; A.G. Kloppers, NRC 13.9.1971; H. van den Bergh, Parool 13.9.1971 en Jan 

Spierdijk, Telegraaf 14.9.1971. 

9 Zie achtereenvolgens Volkskrant 20.10.198o; NRC 25.10.1986; Eddy Geerlings, Algemeen 

Dagblad 21.10.1986; Hanny van der Harsr, Trouw 20.10.1986. 
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Daar staat tegenover dat de beoordeling van menselijk gedrag een sterk subjec
tieve kant heeft. Wat de een als 'ingehouden verdriet' etvaart, ziet de ander slechts 
als onverschilligheid. Wat de een als een gepaste, of in ieder geval als een denkbare 
reactie op die onheilstijding ervaart, kan door de ander als uiterst overdreven en 
gemaakt worden beschouwd. Of, om een neutraler voorbeeld te geven: wat de 
een beschouwt als een gestileerde beweging door de ruimte, kan door de ander 
geïnterpreteerd worden als 'het schrijden van iemand die zich koning voelt'. 

Wanneer het om menselijk gedrag op het toneel gaat, komt daar nog een 
complicerende factor bij: die van de toneelconventie. Binnen iedere theatercul-
tuur is er op ieder moment een afspraak van wat binnen het theater (of binnen 
een bepaald soort theater) gangbaar is of als passend wordt ervaren. Beoordelin
gen en beschrijvingen van ensceneringen worden altijd gemaakt tegen de achter
grond van een stilzwijgend als algemeen bekend veronderstelde norm. 

Dat heeft twee consequenties. De eerste is dat een acteerstijl die precies 
aan de norm voldoet niet beschreven hoeft te wotden, omdat hij vanzelfsprekend 
is. Pas op het moment dat er van die norm wordt afgeweken of hij doorbroken 
wordt, zal daar in de pers op gereageerd worden. Dat betekent dat de norm zoals 
die op een bepaald moment geldt, vaak moet worden afgelezen uit zijn negatief. 
Het zijn vooral de afwijkingen van het acteren volgens de norm, die duidelijk 
maken hoe je wel volgens de norm acteert. 

De tweede consequentie is dat kwalificaties die in een recensie gebezigd 
worden altijd moeten worden gezien in relatie tot de norm van dat moment. 
Aan het eind van de vorige eeuw, binnen een context waarin het melodrama 
hoogtij vierde, was er maar heel weinig realisme nodig om recensenten van een 
natuurgetrouwe enscenering te doen spreken. Sterker nog: voor men het wist 
was een enscenering te tealistisch, sprak men van een natuurlijkheid die in 
het theater onnatuurlijk werd.10 Wanneer men naar aanleiding van een bepaalde 
enscenering schrijft over een realistische acteerstijl, dan gaat het dus om een 
acteerstijl die in de betreffende historische periode, bij de toen heersende norm 
als realistisch werd ervaren. Een dergelijk oordeel is met andete woorden altijd 
relatief. Dezelfde acteersrijl kan een decennium later als uirerst toneelmatig 
worden gekwalificeerd. 

10 Zie hiervoor G.L., Algemeen Handelsblad 24.3.15106 en Van Hall, Gids 1906, II, P172. 
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Hoewel dat wat norm is, bepaald en gedragen wordt door het merendeel van de 
toeschouwers, speelt ook hier een belangrijke subjectieve component mee, zeker 
op momenten dat er iets aan het veranderen is. In de praktijk zullen er altijd 
meerdere normen naast elkaar bestaan: een norm die zich in het centrum van het 
theatrale systeem bevindt en de normen aan de rand daarvan, in de periferie, die 
naar het centrum proberen door te dringen.11 Dat proces kan met één enscene
ring voltrokken zijn, maar het kan ook heel geleidelijk verlopen. Een voorbeeld 
van een tamelijk plotselinge normverschuiving is die welke bewerkstelligd werd 
door de Poppenhuis-productie van 1889. Na die poging om ook op de Nederlandse 
podia het realisme te introduceren, werd een natuurlijke speelstijl één van de cri
teria waaraan de kwaliteit van een Ibsen-enscenering werd afgemeten. Een voor
beeld van een veel geleidelijker verlopende verschuiving is die van het toneel
matig, maar psychologisch geloofwaardig acteren van de jaren vijftig naar een 
nadrukkelijk niet-realistische speelstijl in de jaren zeventig. 

Van elkaar afwijkende beoordelingen van één en dezelfde enscenering 
kunnen dus samenhangen met die verschillende normen van waaruit beoordeeld 
wordt: wat de een al als melodramatisch zal interpreteren, kan voor de ander nog 
een uiting van realisme zijn; of wat de een als amateuristisch beoordeelt, noemt 
de ander al een nieuwe vorm van betekenisvol acteren. Soms is een bepaald ver
schil in oordeel herleidbaar (en oplosbaar), maar soms ook blijft het onverklaar
baar.12 Ensceneringen waarbij dit het geval is zullen, naar een voetnoot verban
nen, buiten beschouwing moeten blijven. Wanneer men ze toch een plaats wil 
geven, zit er niets anders op dan de meeste recensentenstemmen te laten gelden, 
hoe onbevredigend dat ook is. 

Hiermee is nog niet alles gezegd. Bij de uitwerking van dit hoofdstuk 
bleek de speelstijl nog méér problemen met zich mee te brengen dan op grond 
van het bovenstaande al mocht worden gevreesd. Met name gold dit voor de pe
riode tot aan 15130. Verschillende factoren speelden hierbij een rol. De eerste was 
dat recensenten in de beginjaren vaak vooral lucht gaven aan hun opvatting over 
het toneelwerk van Ibsen en de daarvoor geëigende speelstijl, en maar nauwelijks 

11 Pccters 1989, p6o-6i. Zit ook hoofdstuk twee. 

12 Zie de voorbeelden hierboven. Een denkbare, maar praktisch onuitvoerbare uitweg zou 

kunnen zijn om van iedere recensent de persoonlijke smaak te reconsrrueren, een lijstje 

met daarop de eisen waaraan de ideale Ibsen in zijn of haar ogen moest voldoen. 
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ingingen op wat ze nu eigenlijk op het toneel hadden gezien. De tweede was dat 

de intenties van de makets door de recensenten vaak wel werden onderkend, 

maar dat ze lang niet altijd waren terug te vinden in de enscenering. De derde 

factor, met die tweede samenhangend, was dat er binnen een enscenering door de 

afzonderlijke acteurs vaak op heel verschillende manieren werd geacteerd. 

Het bleek uiteindelijk onmogelijk om de bijna honderd ensceneringen tot 

aan 1930 in een aantal groepen onder te brengen. Wel kan geconcludeerd worden 

dat er in die periode in ieder geval sprake was van vier verschillende speelstijlen 

die gedeeltelijk naast elkaar bestonden. 

Om toch iets meer te kunnen zeggen over de handelingen van de acteurs 

tot aan 1930, is in dit hoofdstuk niet strikt vastgehouden aan het uitgangspunt 

dat de enscenering steeds centraal zou moeten staan. De recensies weerspiegelen 

namelijk wel een duidelijke verschuiving in de opvattingen van de critici over het 

werk van Ibsen en daarmee in de opvatting over de voor dat werk meest geschikte 

speelstijl. Die steeds veranderende opvattingen van de critici zijn aanvankelijk 

dus de leidraad aan de hand waarvan de ensceneringen zelf aan de orde komen. 

Dat geldt in ieder geval voor de periode tot aan 1930 en in iets mindere mate voor 

de periode tot aan 1972. Voor de laatste periode, vanaf 1972, was het wel mogelijk 

om de ensceneringen als uitgangspunt te nemen al moet ook voor die periode be

dacht worden dat de grens tussen de ene enscenering en de andere vaak minder 

strikt is geweest dan hieronder gesuggereerd wordt. 

Tenslotte mag het volgende niet uit het oog worden verloren: gaandeweg 

het onderzoek is mij duidelijk geworden dat critici in het verleden hun stempel 

hebben weten te drukken op de manier waarop theatermakers in Nederland 

Ibsen speelden of, op z'n minst, probeerden te spelen. Dat rechtvaardigt tot op 

zekere hoogte het belang dat in dit hoofdstuk aan hun opvattingen wordt toege

kend. Soms bleek echter het omgekeerde ook waar en hadden overtuigende ensce

neringen die een nieuwe opvatting uitdroegen, het vermogen om recensenten 

van opvatting te doen veranderen.13 

L3 Een mooi voorbeeld daarvan is de enscenering van Spoken door de N.V. Her Tooneel (1913). 

Zie hiervoor verderop in dir hoofdstuk. 
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5>.2 De periode 1889-1893: Ibsen de realist 
De eerste enscenering van Een poppenhuis (Nora, 188p) was voor Nederland de ken
nismaking met de échte Ibsen en daarmee ook de kennismaking met een nieuwe 
manier van toneelschrijven. Er lag een wereld van verschil, zo constateerden de 
Nederlandse recensenten, tussen het werk van Ibsen en dat van zijn hier veel-
gespeelde Franse vakbroeders Dumas, Scribe en Augier. Drie punten sprongen 
daarbij in het oog. 

Het eerste was dat Ibsen levende mensen creëerde, waar de schrijvers uit 
de Franse school hun stukken nog vanuit het emplooisysteem schreven en met 
'typen'bevolkten.14 

Het tweede punt hing daarmee nauw samen en betrof de manier waarop 
Ibsen zijn personages vorm gaf. Zij zette ze niet in een aantal forse halen neer, 
maar hij schetste ze met gebruikmaking van een groot aantal gegevens, verspreid 
door het hele werk. Of zoals Van Hall het formuleerde in de Gids: '[...] met nauw 
merkbare trekjes, met een enkel woord dat later herhaald wordt, met een beeld 
dat eerst even aangegeven, in een volgend bedrijf nader wordt uitgewerkt, pleegt 
Ibsen de figuren van zijn drama te tekenen.' Het was dus zaak om geen woord te 
missen.13 

Een derde punt betrof de handeling, de intrige: ook die werd de toeschou
wer niet op een presenteerblaadje aangeboden. Hij was als het ware weggemof
feld en leek ondergeschikt gemaakt aan 'karaktertekening'.16 '[Aanduidingen, 
toespelingen, kleine opmerkingen over schijnbaar onbeduidende zaken waarvan 
het stuk wemelt, zijn van niet minder belang dan lange clausen', schreef een re
censent van Het Tooneel in dit verband. Ook hier gold dus dat de toeschouwer 
geen woord mocht ontgaan.17 

Deze nieuwe manier van toneelschrijven, zoveel was wel duidelijk, stelde 

14 Ibsen ziet zijn personages als levende mensen: iedere figuur van Ibsen is een persoonlijk

heid. Met de oude emplooien kom je niet ver (L.S., Het Tooneel XIX (1889/1890), P13-15; LS., 

Oprechte Haarlemsche Coûtant 15.10.1889). Vetgelijk ook HenriD., De Tribune 5.11.1893: 

ieder persoon bij Ibsen is iemand; NRC 1.11.1893: De mensen zijn allen zeer reële mensen. 

15 Gids 1889, IV, P392-398; vergelijk ook NRC 8.9.94: 'Alleen door zich rekenschap te geven 

van elk wootd, dat Solness spteekt of uitlokt, kan men zich eene voorstelling vormen van 

zijn persoon en zal men in hem herkennen vleesch van ons eigen vleesch [...]'. 

16 En dir terwijl handeling bij uirstek als 'des toneels' weid beschouwd; karakterrekening 

behoorde tot het terrein van de roman. 
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ook nieuwe eisen aan de vertolkers. Ibsen kon niet zomaar worden ingepast in de 

toneelpraktijk van alle dag. De ensceneringen van zijn stukken moesten anders 

gespeeld en dus ook anders voorbereid worden. 

Om met dat laatste te beginnen: in de toneelpraktijk van dat moment 

werden aan een nieuwe productie normaal gesproken niet meer dan vijf of zes 

repetities gespendeerd. In die repetities ging het dan om zaken als het memori

seren, het regelen van de opkomsten en het in grote trekken vastleggen van de 

mise-en-scène.18 

Dat men bij De Tooneelvereeniging in 1889 goed doordrongen was van 

het feit dat Ibsen om een andere voorbereiding vroeg, blijkt alleen al uit het aan

tal malen dat men aan Een poppenhuis repeteerde: dertig keer, wat voor die jaren 

een bijna buitenissig aantal mag worden genoemd. Hier was dan ook tijd vrijge

maakt voor gezamenlijke leesreptities, zodat de acteurs op de première het hele 

stuk kenden en niet alleen hun eigen rol.19 

Ook bij de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel' die een half 

jaar later met De wilde eend kwam, had men veel zorg besteed aan 'de studie der rol

len'. Leo Simons vestigde in een artikel in de Oprechte Haarlemsche Courant van 

15 oktober 18851 hier de aandacht op: 'In langen tijd is [... door] dit gezelschap niet 

met zulk eene inspanning en zenuwachtigheid gerepeteerd als voor dit stuk. De 

repetities zijn ernstig geweest en hebben zich niet bepaald tot het gewoon opzeg

gen der rollen. Er is ditmaal ook zelfs gesproken over de karakteropvatting 

17 Het Tooneel XXII (1852/18513), P83-84; vergelijk ook Henri D., Tribune 5.11.1893: 'ieder 

woord is iets, betekent iets.' Nog in 1901 werd door de recensent van de Amsterdammer, 

naar aanleiding van een enscenering van Verbond der jongeren nota bene, opgetekend dat 

Ibsen zich niet leende voor afdwalen en een praatje maken met je buurman als bij een 

Duitse klucht en nog minder, als bij een Franse mop, om even weg te lopen voor een kop 

koffie en een sigaret. (P., Amsterdammer ?.?.is>oi). Dat niet iedeteen enthousiast was over 

Ibsens dramarurgie blijkt uit de volgende opmerking naar aanleiding van Heddo Gabler: 

Ibsen wilde mensen exact schilderen. Daar is hij in geslaagd. Hij geeft zoveel details dat de 

handeling helemaal verdwenen is (M.H., Portefeuille 12 (1890-1891), PÔ24-S25). Vergelijk 

ook het Dagblad voor Zuid-Holland en 's Gravenhage van 30 januari 1892 waarin werd ge

constateerd dat Heddtt Gabler een boeiende intrige ontbeerde. 

18 De Leeuive 1959, P43. Nog in 1901 schreef Chrispijn in zijn boekje De regisseur: 'Waar men in 

het buitenland drie à vier maanden srudeert, moet het bij ons vaak in tien of twintig 

dagen' (waarin vaak ook gereisd moest worden) (Chrispijn 1901, P58). 

19 Boshouwer 1980, P49. 

20 Zie ook NRC 15.10.1889. 
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Ook naar aanleiding van andere Ibsen-producties werd in de pers expliciet gewag 

gemaakt van de ernst en toewijding waarmee de artiesten zich op hun taak had

den voorbereid.21 Alleen het feit al dat dit vermelding verdiende, bewijst dat het 

niet de gangbare praktijk was. 

Al die ernst en toewijding moest om te beginnen als resultaat hebben dat 

de acteurs met voldoende rolkennis het podium betraden en dat er overtuigend 

werd samengespeeld, dat er sprake was van eenheid in opvatting en dat er 'gang' 

in het geheel zat.22 

Vervolgens ging het dan om het uitbannen van de slechte negentiende-

eeuwse acteergewoontes als jacht op effect, overdrijving in toon en gebaar, ge

wild, opzettelijk of gekunsteld spel. Wat van Ibsen-acteurs geëist werd was sober

heid, eenvoud, maat houden en ongekunsteldheid in houding en beweging. Het 

moest eruit zien of het allemaal vanzelf gebeurde, het acteren moest vrij en los 

zijn, natuurlijk, waar en levend.23 Op z'n kortst geformuleerd kwam het er op 

neer dat de personages van Ibsen niet conventioneel, maar zo veel mogelijk als 

'mensen' gespeeld moesten worden.24 Het volgende citaat uit het Nieuws van den 

Dag verraadt dat dat voor Nederlandse acteurs geen sinecure was. 

'Als de artisten zich weten los te maken van de gewone, grootendeels op onwaar

heid, op effect gebouwde toneelspeelkunst, van alle loopjes in onnatuurlijk-

heden, warsch zijn van jacht op mooie scènes en hoog-op klinkende woorden, alle 

theorie ovetboord gooien; maar menschen trachten af te beelden [...] dan vervul

len zij [...] een buitengewoon [...] moeilijke taak.'25 

Belangrijk is dan de vraag in hoeverre de verschillende gezelschappen aan deze 

norm wisten te voldoen. Het antwoord moet zijn dat men daar, ondanks alle 

21 Zie bijvoorbeeld C.F. van der Horst , He t Tooneel XVIII, P125-7; J.H. Rössing, Nieuws van 

den Dag 6.9.1890; NRC 10.9.90; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 11.3.1891. 

22 Zo prees Leo Simons de acteurs van de Koninklijke Vereeniging omdat ze h u n rollen 

nauwkeur ig kenden en omdat h u n samenspel ineensloot (Oprechte Haar lemmer Courant 

15.10.1889); vergelijk verder Algemeen Handelsblad 31.3.1889 ('Samenspel en gang was te 

prijzen', 'alles liep', 'opmerkelijke eenheid'); NRC 10.9.1890 ( ' samenstemming ' , h a r m o 

nisch ineenvloeien der instrumenten ' ) . 

23 Zie voor al deze verboden en geboden onder meer C.F. van der Horst , Tooneel XVIII, P125-

7; Algemeen Handelsblad 31.3.1889; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1.4.1889; NRC 

7.5.1889; LS., Oprechte HaarLemsche Courant 15.10.1889; J.H. Rössing, Nieuws van den 

Dag 6.9.1890; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag94 . i89 i . 
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ernst en toewijding, in het gunstigste geval niet helemaal, in het ongunstigste 
maar nauwelijks in slaagde. 

Voor de Poppenhuis-productie van De Tooneelvereeniging uit 1889 gold dat 
eerste. Deze enscenering werd in ieder geval geprezen om de eenheid die men had 
weten te bereiken en het nauwkeurige ensemble-spel. Verder was men er hier 
heel goed in geslaagd om de conventie buiten de deur te houden. In het oog 
sprong de niet-melodramatische, sobere acteerstijl en de terughoudendheid bijna 
waarmee de (meeste) acteurs bemiddelden tussen de personages en het publiek. 
Het zoveel mogelijk achterwege laten van 'uitwendig spel', had tot gevolg dat de 
aandacht vanzelf gericht werd op het innerlijk van die personages. 

De mate waarin de acteurs van Ibsens personages ook echte, levende men
sen hadden weten te maken, wisselde hier echter nogal. Zo werd het spel van me
vrouw Holtrop-Van Gelder als Christine Linde 'zeer waar' genoemd. 'Men zag 
haar luisteren' en 'een oogopslag verkondigde haar mening'. Het spel van Jan 

24 De term realistisch wordt doot de recensenten nauwelijks gebruikt. Wel in het Algemeen 

Handelsblad van 6 september 1890: 'De heer Smith [in de rol van Osvald] wist niet aan deze 

rol te geven de ktacht, de hevige uiting van realisme, die zij ongetwijfeld vereischt'. 

Een kanttekening is hierbij overigens op zijn plaars. Uir de recensies blijkt dat er in ieder 

geval met betrekking tot de dictie twee verschillende opvattingen bestonden. Er waten 

critici die inderdaad van mening waten dat de acteurs zoveel mogelijk als gewone mensen 

moesten spreken en er waren er die opreerden voor een verklarende dictie. 

Zo werd Anna Beukers die in 1891 de rol van Thea speelde in de Hedda Gdbla van het ge

zelschap Kreukniet, Bigot, Poolman en Blaaser geprezen omdat zij alles 'langs haar neus 

weg' zei (NRC 51.4.1891]. Mevrouw de la Mar, die in een eerdere productie van hetzelfde 

stuk de titeltol vertolkte, werd daarentegen te verstaan gegeven dat ze 'de doodgewone 

wijze van zegging [miste] die bij het spelen van Ibsen een vereiste is' (Rastignac, Het Too-

neel XX (1890/1891), P92-93). 

juist omdat de stukken van Ibsen als moeilijk werden ervaren, waren er echter ook recen

senten die vonden dat ieder woord, iedere zin reliëf moest krijgen. Of zoals Leo Simons het 

verwoordde in de Oprechte Haarlemsche Courant van 15 oktober 1889: de stukken van 

Ibsen vtagen om een bijzonder verzorgde, welbegrepen en verklarende dictie, opdat de 

diepere zin duidelijk wordt. Zie hiervoor ook het Algemeen Handelsblad van 4 mei 1889. 

De recensent van het NRC ging nog vetder. Hij achtte het van woord tot woord verstaan-

baat zijn zelfs belangrijker dan een naruurlijke mise-en-scène. Wat hem betteft zouden 

de acteurs in Ibsen-stukken zo dicht mogelijk bij het voetlicht moeten blijven en zouden 

ze hun teksten nooit met geheel of half afgewend gelaat mogen spreken (NRC 28.2.1892). 

25 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 5.9.1890. Vergelijk ook Algemeen Handelsblad 15.10.1889: 

stukken moeten inderdaad anders gespeeld worden dan we gewoon zijn te doen, vooral 

met zo min mogelijk conventie. 
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Malherbe in de rol van Helmer overtuigde echter nauwelijks. Hij wendde al z'n 
routine aan, speelde te zwaar, sprak uit de toon en luisterde niet goed.26 

Tegenover deze enscenering van Een poppenhuis staat de Hedda Gabler die 
op 51 maart 1891 in het Amsterdamse Tivoli-theater in première ging. Het stuk 
werd gespeeld door de Nederlandsche Tooneelisten, een gezelschap onder leiding 
van de heer en mevrouw de la Mar dat, naar het oordeel van Rössing, 'voorname
lijk onzin' speelde. Rössing bedankte in zijn recensie mevrouw de la Mar dan ook 
voor het feit dat ze een dergelijk stuk had willen kiezen voor haar benefiet en hul
digde de artiesten 'voor hun ernst en toewijding'. 'Enkelen waren volstrekt niet 
voor hun taak berekend, maar zo goed als dit keer waren ze nog nooit.'27 

Ook mevrouw de la Mar, die de titelrol voor haar rekening nam, was niet 
helemaal op haar taak berekend. De beschrijvingen van haar spel maken duide
lijk dat we hier met een Hedda Gabler uit de oude doos te maken hebben. Melo
dramatisch is een karakterisering die een paar keer opduikt. Geen der gewone 
kunstmiddeltjes werd verzuimd, schreef Rastignac in Het Tooneel van 21 maart 
18511: onwillekeurig ineenkrimpen, rollen met de ogen, een hese stem. Om daar
aan toe te voegen: haar opvatting van de rol als la grande rôle uit een of ander 
Frans drama moet gelaakt worden en is zeker niet in overeenstemming met de 
eisen van het moderne drama.28 

Ook de dictie van mevrouw de la Mar was niet naar de zin van alle recen
senten. De doodgewone wijze van zegging die bij het spelen van Ibsen volgens 
sommigen een vereiste was, ontbrak. Ook viel er nu en dan te veel nadruk op losse 

26 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1.4.1889; NRC 31.3.1889; NRC 11.4.1889. Deze twee uiter

sten relativeren overigens de eenheid die in de pers zo geprezen werd. Het spel van de 

negentienjarige Aleida Roelofsen, die de titelrol vervulde, zat ergens tussen dat van 

Holtrop en Malherbe in. Ze verviel nimmer in het melodramatische, maat hield misschien 

te veel maat en haar spel in het derde bedrijf werd te sober genoemd. Houding en bewe

ging waren niet altijd ongekunsteld genoeg. Zie hiervoor NRC 31.3.1889 en Algemeen 

Handelsblad 31.3.1889. 

27 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 11.3.1891. Overeenkomstig de aard van het gezelschap 

was de locatie waar gespeeld werd: Thearer Tivoli in de Nes. Rössing daarover: Her publiek 

in Theater Tivoli wil gewoonlijk alleen maar plarre kluchten. Vergelijk ook dCL, Alge

meen Handelsblad 17.3.1891: Hedda Gabler heeft het toneel van Tivoli opgetrokken tot een 

niveau waar het zelden komt. 

zS Vergelijk ook: neergezonken aan Bracks knieën, wist zij het publiek voor re bereiden op 

iets verbazingwekkends. Zie verder dCL: had haar rol iets minder onheilspellend op moe

ten vatten. Rössing: te dramatisch, te zwaai, te getekt, ietwat onheilspellend. 
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zinnetjes, dit om duidelijk te maken hoe einstig de gevolgen van zo'n los zinnetje 
konden zijn.29 

Over de vertolkingen van de andere acteurs valt uit de recensies veel minder 
af te leiden. Kwalificaties als 'te stijf (Henri Morriën als Lovborg) en 'te prekerig' 
(Hein Harms als Brack) en te declamatoir (mevrouw Kiehl als tante Julie) maken 
wel iets duidelijk. Van mevrouw van Ollefen, als Thea, werd aan het eind een 
'minder luidruchtige uiting van smart' gevraagd. Alleen de heer de la Mar, als 
Tesman, haalde een dikke voldoende.30 

De andere ensceneringen die hier in 1889, 1890 en 1891 te zien waren, bewogen 
zich ergens tussen deze uitersten in. Alhoewel de leden van de Koninklijke Ver-
eeniging ernstig aan De wilde eend hadden gerepeteerd en een nauwkeurige rol-
kennis en goed ineensluitend samenspel te zien gaven, bleek het een haast onmo
gelijke opgave om zich te ontworstelen aan de negentiende-eeuwse praktijk van 
melodrama en emplooien. Van Hall constateerde dat de Koninklijke Vereeniging 
haar artiesten blijkbaar niet in één nacht tot de zeer moderne en merendeels 
springlevende mensen van Ibsen had kunnen omscheppen. Anton van Zuylen 
had bijvoorbeeld nogal wat moeite met de rol van de oude Ekdal. De aan lager wal 
geraakre officier van Ibsen verwerd door Van Zuylens spel en ook door de manier 
waarop hij zich gegrimeerd had, tot een 'tuchthuisboef'.31 

Dat nam niet weg dat toch ook hiet een aantal acteurs tot bevredigende 
creaties kwam. Zo had Clous voor zijn rol als Gregers Werle een poging onderno
men om zijn in salonstukken aangenomen gewoontes van zeggen en spelen af te 
leggen. Hij toonde in plaats van zichzelf een ander mens, vooral ook in zijn uiter
lijk. En ook de creatie van de oude Werle, door Van Schoonhoven, werd geprezen: 
'Hij was geheel uit zijn vel in dat van Werle. Men herkende hem nauwelijks. Zijn 

29 Rasrignac, Het Tooneel XX (1890/1891), P92-93 en Amsterdammer 15.3.1891. Die gesigna

leerde nadruk op losse zinnetjes sluit aan bij wat hierboven werd opgemerkr over de ma

nier waarop men tegen de dramaturgie van Ibsen aankeek. Een vergelijkbaar verwijr valt 

te beluisteren in de kritiek van de recensent van de NRC op de Hedda Gabier van Vos en 

Korlaar: de pistolen moeten aan het begin niet zoveel nadruk krijgen, want dan is nog 

niet duidelijk welke betekenis die gaan krijgen (NRC 28.2.1891). 

30 Rössing, Amsterdammer en Rasrignac. Die laatste schreef over De la Mar als Tesman: deed 

alles zo heerlijk gewoon, zonder enige prerentie. 

31 Gids 1889, IV, P392-398. Zie ook J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 16.10.1889. 
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tekening van een man die moreel en fysiek op is, was in grime en toon hoogst 
gelukkig.'3Z 

De twee ensceneringen die de Salon des Variétés aan het Nederlandse pu
bliek presenteerde (Spoken in 185)0 en Hedda Gabler in 18511), onderscheidden zich 
vooral door de natuurlijke en ongedwongen mise-en-scène van regisseur Van 
Kuyk.33 Ook de kwaliteit van de Hedda Gabkr die in 18511 in Rotterdam in première 
ging, zat hem in de mise-en-scène. Er was in ieder geval een poging gedaan om 
het stuk volgens het principe van de vierde wand te spelen.34 

Zie Rössing, maar vooral ook L. S[imons] in de Oprechte Haarlemsche Courant van 15 okto

ber 1889. 

'De plaatsveranderingen gingen als vanzelf, men merkte ze niet op' (J.H. Rössing, Nieuws 

van den Dag 6.9.1890). Nota bene dat alleen Rössing deze kwaliteit van de mise-en-scène 

onderkende. Ook omdat zijn vrouw, Anna Rössing-Sablairolles, in de producties van de 

Salon meespeelde zou het zo kunnen zijn dat Rössing hier meer de intentie van de regis

seur dan de daadwerkelijke mise-en-scène beschreef. 

Hier stonden overigens wel wat gebreken tegenover. Zo zou et in Spoken geen sprake ge

weest zijn van eenheid - het ontbrak echter aan samenstemming in de uitvoering, 't was 

geen quintet, geen harmonische ineenvloeiing der instrumenten (NRC 10.9.90) - en was het 

acteren over de hele linie genomen nog wat aan de conventionele kant: 'ze dienen nog meer 

te treden uit de conventie' (Rössing, Nieuws van den Dag 6.9.1890). Het verwijt dat er te con

ventioneel geacteerd werd, gold in het bijzondet Rössing-Sablairolles: het katakter van me

vrouw Alving ligt te zeer buiten de grenzen van haar talent en temperament. Ze verviel in 

het theatrale om haar positie te redden. Zie hiervoor NRC; ook Fr., Weekblad Amsterdam 

7.9.1890: Alving vergde in I al te veel van haar talent en ging op het laatst overdrijven; en 

Algemeen Handelsblad 69.1890: 'Reeds in den aanvang legde zij zooveel gewicht op betrek

kelijke kleinigheden - wanneer bij Ibsen tenminste enig onderdeel als kleinigheid mag 

worden aangemerkt - dat er in de tonelen waar inderdaad gewicht moest worden gebracht, 

niet genoeg climax kon zijn. Zij bracht de uitroepen, de standen, fluisterend spreken van 

het melodrama in praktijk en heeft dus zeer zeker niet de Ibsen-vrienden voldaan.' 

Dit tot verdriet van de recensent van de NRC (28.2.1891). Hij klaagde over onverstaanbaar

heid, waar het bij Ibsen zo belangrijk was om hem woord voor woord te kunnen verstaan. 

Zie ook noot 24. De recensent van de Portefeuille klaagde erover dat in sommige scènes 

door de acteurs te zacht gesproken werd en vroeg zich af of dir een regie-opdracht was om 

de stemming niet te verstoren. Het spel was dit keer overigens wat mindet conventioneel 

dan eenjaar eerder, bij Spoken, maar toch nog steeds niet wat het zijn moest: het spel had 

minder gewild, minder opzettelijk mogen zijn, het had wat losser, war minder srijf ge

kund. Dat daarbij de dictie ook nog wat negentiende-eeuwse trekjes vertoonde, blijkt uit 

zinssneden als 'zeggingskracht zonder galmen, dat ontbreekt [mevrouw Mulder]' (MH, 

Porrefeuille 7.3.1891). Vergelijk ook J. Valjean, Het Tooneel XX (1890/1891), P85-86: hinder

lijk was de stemverheffing. 
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9.3 De periode 1893-1913: Ibsen de symbolist 
Ibsen creëerde levensechte personages die om een levensechte vertolking vroegen, 
dat was, op z'n kortst samengevat, de mening die in de jaren 1889-1891 door 
Nederlandse pers verkondigd werd. Die mening zou al vrij snel herzien worden. 
In die levensechte personages in de stukken van Ibsen bleek meer schuil te gaan 
dan men op het eerste gezicht vermoed had. Er was in zijn stukken sprake van 
een tweede werkelijkheid en het was zaak om bij een enscenering ook aan die 
tweede werkelijkheid recht te doen. 

Nadat er bijna twee jaar geen stukken van Ibsen te zien waren geweest, 
kwam dat besef voor het eerst expliciet naar voren in maart 1893, in de reacties 
op de Franse Spoken, hier opgevoerd door Antoines Théâtre Libre. De recensent 
van de NRC vroeg zich bij die gelegenheid zelfs af of je Spoken wel kon zien spelen 
en of het wel mogelijk was 'genoeg actie, genoeg leven te geven en tevens met de 
strakke stilheid aan het geheimzinnige eigen [...]'. Wat de Fransen in zijn ogen 
over het hoofd hadden gezien was dat het Noors naturalisme meer is dan patho
logie, dat daar ook een fikse portie symboliek doorheen zat geroerd. Ze lieten wel 
het familiedrama zien, de strijd tegen de conventionele moraal, maar niet 'het 
geheimzinnige'.35 

Nog veel duidelijker kwam deze opvatting over de stukken van Ibsen en 

35 NRC 10.3.1893. Vergelijk de recensent van Het Tooneel die opmerkte dat hij personen ge

zien had, maar niet een toestand, strijders maar niet een strijd (Het Tooneel XXII (1892/ 

1893), P83-84). De recensent van het Algemeen Handelsblad miste 'het Noorsche stempel' 

(d.C, Algemeen Handelsblad 15.3.1893]. 

Nog voordat deze enscenering hier te zien was, was er in Het Tooneel van 1 februari 1893 

een bespreking verschenen waarin een stuk van Ibsen, in casu Bouwmeester Solness, voor het 

eerst expliciet als symbolistisch werd gekarakteriseerd: '[..] symbolisch is het stuk zeer 

zeker en de personages moeten ook zoo worden opgevat. Noch Solness, noch Aline, noch 

Hilde zijn natuurlijke menschen'. (Het Tooneel XXII (1892/1893), p6y). 

Van Hall en Simons gebruikten in hun recensies overigens al een aantal jaren termen als 

'symbool' en 'symbolisch', zonder dat verder re specificeren. Zo schreef Van Hall in 1889 in 

de Gids bij het verschijnen van de Duitse vertalingen van Spoken en De vrouw van de zee dat 

de mensen die Ibsen liet optreden half mens, half symbool waten (Gids 1889, III, P475). Zie 

ook Van Hall, Gids 1890, IV, P170-171: 'symbolen waarvan de beteekenis niet terstond in 

het oog springt' en 'Ibsens zin voor het symbolische'. Ook Leo Simons karakteriseerde de 

taal van Ibsen in 1889 al als 'symbolisch' (Optechte Haarlemsche Couranr 15.10.1889). Van

af 1893 brak echter pas de opvatting door dat een en ander ook consequenties moest heb

ben voor de ensceneringen van de stukken. Vergelijk hier ook Elliitrj 1979, P36-37. 
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de daarbij vereiste opvoeringsstijl naar voren in de kritiek op een Duitse Kleine 
Eyolf die hier in januari 1895 door het Theater der Modernen werd opgevoerd. 
Het gezelschap, zo heette het, liep over de kleine dingen heen, alsof het om een 
burgerlijk drama ging, een gewoon geschiedenisje. Men was zich niet bewust ge
weest van de diepere betekenis die in het stuk verscholen zat. Het ging hier om 
meer dan om het verhaal van twee ouders die hun kind verliezen. Om die diepere 
betekenis over te brengen was een lager tempo, een helderder dictie en geaccen-
tueerder spel vereist. Zo werd Rita's realistisch op en neer bewegen in een stoel en 
Allmers' voortdurend plukken aan zijn baard, door de recensent van de Groene 
als onjuist beoordeeld. Dat men geen oog had gehad voor de symbolische dimen
sie in het stuk, werd met name ook duidelijk in de figuur van het Rattenvrouwtje: 
in plaats van een geheimzinnige personificatie van de dood een goedig, zoetelijk, 
oud mens dat veel te luidruchtig was.36 

Waarover had men het nu eigenlijk, als met het over de symboliek en het 
geheimzinnige had en over de diepere betekenis in Ibsens stukken? Alhoewel 
men zich in de Nederlandse pers ook over deze kwestie slechts zelden expliciet 
uitliet, is het mogelijk om hier drie varianten te onderscheiden: een extreme, een 
gematigde en een vulgaire lezing van 'de symbolist Ibsen'.37 

Recensenten die de eerste variant aanhingen, gingen er niet langer vanuit 
dat de stukken van Ibsen bevolkt werden door reële mensen. De personages die 
Ibsen schiep stonden, in hun opvatting, voor iets anders: bijvoorbeeld voor ideeën, 
of voor menselijke driften, of voor de menselijke ziel. Zo schreef de recensent van 
De Tribune naar aanleiding van de Bouwmeester Solness door het Nieuw Neder-
landsch Tooneelgezelschap: 'De menschen, door Ibsen ten tooneele gevoerd, zijn 
geen daadwerkelijke menschen, tenminste niet de hoofdfiguren. Zij doen wel 
vaak of het gewone personen zijn, maar de beweegredenen die hen leiden, zijn, 

36 Zie voor dit alles z.z.z, de Groene 20.1.1855; J-vJr- Het Tooneel XXIV, P50-51; J.H. Rössing, 
Nieuws van den Dag 15.1.1855; Giovanni, Algemeen Handelsblad 20.1.1855; Vaderland 20/ 
21.1.1895. 

37 Deak onderscheidde in zijn srudie naar her Franse symbolistische rhearer rwee soorten 

Ibsen-intetptetaties. De eerste was, op de keper beschouwd, niet meer dan een allegori

sche lezing van de Ibsen-stukken. De tweede - gemunt in Maeterlincks essay over Bouw

meester Solness - kwam erop neer dat er in de Ibsen-stukken achter de alledaagse werkelijk

heid nog een andere, mysterieuze werkelijkheid verborgen lag (De'ak, 1553, P207; zie hier 

ook het gedeelte over Ibsen in Frankrijk). Die twee interpretaries laren zich goed vergelij

ken met de extteme en de gematigde Nedetlandse variant. 
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wat men zou kunnen noemen de essences van menschen, van menschelijke drif
ten en menschelijke zwakheden.'3S 

Heijermans, om een ander voorbeeld te geven, citeerde in zijn bespreking 
van ~R.osmersh.olm uitgebreid de Franse criticus Valette die de personages stuk voor 
stuk als fragmenten van de menselijke ziel had gekarakteriseerd: 'Jean Rosmer 
en est la noblesse et la faiblesse. Béate est l'éternelle martyre, la fraction de l'hu
manité que, sans y prendre garde, l'homme sacrifie depuis le commencement 
du monde. Brendel est l'invincible alliance de l'homme avec l'idéal. Rebecca est 
l'instinct pernitif, intégral. Kroll, sectaire des petites idées. Mortensgard, syn
thèse des âmes plates, basses, viles. Tout est symbolique dans cette oeuvre admi
rable.'39 

De recensenten die zich gematigd opstelden, bleven ervan uitgaan dat de 
stukken van Ibsen bevolkt werden door reële mensen, maar stelden daarbij vast 
dat Ibsen ook woorden en omstandigheden gebruikte die naar een andere werke
lijkheid verwezen. Deze opvatting werd bijvoorbeeld verwoord in de NRC van 
r november 18513: 'De menschen zijn allen zeer reè'ele menschen en toch heeft bijna 
elk woord dat ze zeggen een dieperen zin. De acteur moet niet alleen het innerlijk 
wezen blootleggen der persoonlijkheid voor welke hij optreedt; hij moet tevens 
het innerlijk wezen doen uitstralen van een aantal woorden en omstandighe
den.'40 De witte doek waaraan Rebekka bij aanvang van Rosmersholm zat te 
haken, was een voorbeeld van zo'n 'omstandigheid'. Zij wist niet dat 'zij dien helen 
tijd steek voor steek aan haar eigen doodendoek werkt, die haar omhullen zal als 
ze sterft. Een symbool van haar levensarbeid.'4I 

38 De Tribune 9.9.185)4. 

351 Telegraaf 4.11.1893. Vergelijk ook her Algemeen Handelsblad van 4.11.1893 waarin Rosmers

holm een drama der ideeën werd genoemd. In de NEC van 5.11.1893 heetre her: In Rosmers

holm berusr de indruk op eene geheimzinnige, vage werking van her symbolische, waar

van de personen de dragers zijn en van her mystieke. Als laarsre voorbeeld kan hier een 

passage uir Rössings recensie op John Gabriel Borkman worden gecireerd: ziel en geweren 

spreken hier; er wordr nier gegeren en gerookr; er worden nier allerlei nuffigheedjes ge

zegd (Nieuws van den Dag, 26.3.1897]. 

40 Blijkens een recensie in her Algemeen Handelsblad van 23 seprember 1894 hing ook 

Giovanni deze opvarring aan: Ibsens uirdrukkingswijze is her toneel waarin gewone men

sen voorkomen, maar zijn personages hebben ook nog een gans andere betekenis. 

41 HH, Telegraaf 4.11.1894. Heijermans citeert hier met insremming uit Salome's Ibsen's 

Frauenflesralten (1892). Zie ook Van Hall, Gids 1894,1, P212-214. 
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Tot slot is er dan ook nog de vulgaire variant, die we terugvinden bij die recen

senten die een afkeer hadden van het toneel zoals Ibsen dat schreef. Zij riepen het 

beeld op van een schrijver die zijn stukken moedwillig met allerlei symbolen vol-

stopte en ze zo vooral geschikt maakte voor mensen die van puzzelen houden. 

Een voorbeeld van deze manier van lezen geeft Herman Heijermans in 

1895 als zijn bewondering voor Ibsens dramaturgie gaandeweg 'aan het bevrie

zen' is.42 In zijn recensie op Kleine By o If haalt hij alle passages aan waarin parasols 

en paraplu's ten tonele worden gevoerd. Dan vervolgt hij mer: 'Maar in Gods

naam, wat is die Ibsen toch voor een man, dat hij een van zijn drie hoofdfiguren 

niet zien kan of er moet een parasol of parapluie bij!' Een eindje verder komt 

Heijermans met de verklaring voor deze parapluie-parade: 'Asta Allmers verklaart 

in het derde bedrijf: "Ieders droefheid gaat voorbij als een regenbui." Daar doelt 

de parapluie op, meneer.'4i 

Ook in het tijdschrift Het Tooneel staan enkele fraaie staaltjes. In een be

spreking van John Gabriel Borkman komt de volgende passage voor: 

'Op één symbooltje, dat mij buitengewoon vermaakt heeft, wil ik de aandacht 

vestigen. Niet op de overschoenen, die begrijp ik niet, maar op den wenteltrap. 

Als Frida, de pianospeelster, afscheid neemt van Borkman, die op de eerste verdie

ping woont, vraagt zij hem of zij den wenteltrap mag afgaan, omdat dat korter is 

en Borkman antwoordt daarop: "Och wat - ga voor mijn part naar beneden zooals 

je wilt. Goeden avond." 

Men herinnert zich, dat Borkman's zoon met Frida en de engelsche vrouw er van 

door gaat; nu wordt naar mijn meening hier reeds gezinspeeld op Frida's val. Zij 

gaat naar beneden, niet langs den gewonen breeden, rechten weg, waarop alle 

menschen, die te gronde gaan dat plegen te doen, wel neen-ik, zij rolt in den af

grond, want zij wentelt immers langs een min of meer sierlijke kromme lijn, 

schroevenderwijze den poel der zonde en ellende tegemoet.'44 

Het tweede voorbeeld komt uit de bespreking van de Hedda Gabler van de Konink-

42 Na zijn korte flirt met het symbolisme die begon in de zomer van 1893, bekeerde Heijer

mans zich in 1895, naar eigen zeggen, tot het socialisme. Vanaf 1897 kwam zijn naam ook 

voor op de ledenlijst van de SDAP en vetkondigde hij de opvatting dat een schrijver de 

vriend van het volk moest zijn. Zie hiervoot Goedkoop 1996, P148. 

43 Telegraaf28.1.1895 
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lijke Vereeniging: 'Voor mevr. Pauwels zijn rollen als van tante Jule aan den eenen 
kant niets, aan den anderen kant een prooi. Hartelijk, ouderwetsch-gemoedelijk 
is ze nooit, maar de quasi-symbolische gezegden, die Ibsen steeds zoo smakeloos 
uitdeelt, die graait zij er uit en debiteert ze met klem.' In een voetnoot wordt daar 
het voorbeeld bijgegeven van de pantoffels die tante Jule aan Jürgen, net terug 
van zijn huwelijksreis, overhandigt: 'Naarder, wanstaltiger en smakeloozer sym
boliek, toespeling op den "pantoffelheld" is bijna niet te bedenken.'45 

Belangrijker dan deze verschillende opvattingen over het symbolisme in de stuk
ken van Ibsen, zijn de consequenties die een en ander moest hebben voor de 
manier waarop zijn stukken geacteerd werden. Hoe moest je Ibsen spelen om ook 
die symbolische laag over het voetlicht heen te tillen?46 

Theatermakers hadden daartoe een aantal middelen tot hun beschikking. 
Ze konden zorgen voor een niet al te beweeglijke mise-en-scène, het tempo druk
ken, de acteurs kalm en voornaam laten bewegen, spaarzaam doen gebaren en de 

44 V., Het Tooneel XXVI (1896/97), P50-5L. De kwestie van de overschoenen, waar de recensent 

even naar verwijst, is een bekende anekdote geworden. Hij staat onder meer opgetekend 

in de Telegraaf van 11 maart 1928, op een pagina gewijd aan Ibsen bij gelegenheid van zijn 

honderdste geboortedag. Toen men bij de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten in 1897 

aan John Gabriel Borkman repeteerde, vroeg men zich af wat Ibsen bedoeld kon hebben met 

de aanwijzing dat Foldal op moest komen met een paraplu en overschoenen. 'Men zag er 

een aanwijzing in tot het karakter van Foldal, maar hóe was die aanwijzing op te vatten. 

Er kwam door de discussie geen licht in deze duistere aangelegenheid en men besloot in 

hoogste instantie rechr en opheldering re zoeken. Bij wie zou men dar beter kunnen doen 

dan bij den meesrer zélf. [...] Ibsen was een grimmig heerschap en hij antwoordde kort en 

bondig dat Foldal met overschoenen en parapluie opkomt... wijl het geacht wordr buiten 

te sneeuwen!' De anekdote staat ook opgetekend in her portret dat Folkert Ktamer schreef 

over Alida Tartaud-Klein (Kramer 1925 (nr.8), p8. Overigens wordt er in het stuk alleen in 

velband met Erhart over overschoenen gerept. 

45 Het Tooneel XXX (1900/01), pi. 

46 Er waren overigens flink wat recensenren die van mening waren dat Ibsen maar beter on

gespeeld kon blijven. Uiteraard behoorden daar diegenen toe die de vulgaire interpretatie 

van zijn stukken voorstonden, maar ook anderen waren van mening dar de sfeer van 

Ibsens stukken her beste tor zijn recht kwam bij lezing en dat een toneelopvoeting te reëel 

was voor deze broze kunst. Zie bijvoorbeeld de NRC van 5 november 1893, naar aanleiding 

van een enscenering van Rosmersholm: 'bij opvoering werkr het te reëel'; of Giovanni die in 

her Algemeen Handelsblad van 23 seprember r894 Bouwmeester Solness, na de enscenering 

van Lugné-Poe te hebben bijgewoond, vergeleek met een geniale fantasie die zich niet 

leende voor opvoering. 
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stem, tot fluisterens toe, laten dempen. Op die manier, zo was de gedachte, zou de 
enscenering de sfeer van 'vizioenen' krijgen, zou op het toneel niet de werkelijk
heid maar de werkelijkheid achter de werkelijkheid gerepresenteerd worden. 

Er was ook nog een alternatief waarbij het overdragen van die symboli
sche betekenis vooral door middel van dictie geschiedde: die moest zich allereerst 
over de hele linie kenmerken door een grote helderheid en daarbij moesten die 
woorden, die een bijzondere betekenis hadden, met extra nadruk worden uitge
sproken. Men noemt dit 'souligneten'. Gewichtig, plechtig en orakelachtig zijn 
de adjectieven die in dit verband door de recensenten gebruikt werden om het 
effect te katakteriseren.47 

Het op deze manieren spelen van Ibsen bleef de norm tot in de twintigste 
eeuw. Er werd ook een speciaal werkwoord voor bedacht: 'Ibsen', met een bijbe
horend adjectief 'Ibseniaans' en een zelfstandig naamwoord 'ge-Ibs'. Pas vanaf 
15108 zou er een breed gedragen verzet gaan komen tegen dit 'ge-Ibs'. 

Ook nu geldt dat er maar heel weinig ensceneringen waren waarin aan deze 
norm werd voldaan. Afgaande op de reacties in de pers kwam de grondlegger van 
het symbolistisch theater, Lugné-Poe, nog het verst. Zijn vertolking van de rol 
van Rosmer, in de eerste Ibsen-enscenering die het Theatre de l'Oeuvre hier liet 
zien (Rosmersholm, december 1893], oogstte zeer veel bijval, overigens zonder dat 
die nadrukkelijk als 'symbolistisch' werd gekarakteriseerd. Zijn optreden riep 
associaties op met dat van een predikant: zachte stem, zangerige voordracht, de 
enigszins nonchalante maar toch altijd ongedwongen, bevallige houding en 
stand van het lichaam; en de kalme en voorname bewegingen van armen en han-
den.48 

47 Die eerste methode lijkt goed te passen bij de extreme opvatting en de tweede bij de 

gematigde, maar zo overzichtelijk is de situatie aan het eind van de vorige eeuw niet 

geweest. Het is in ieder geval nier zo dat de tecensenten die, bijvoorbeeld de gematigde va

riant aanhingen, ook expliciet pleitten voor de methode van het 'souligneten'. Daarbij 

komt een woord als 'orakelachtig', waarmee zij het effecr van dat souligneren benoemden, 

natuurlijk ramelijk dicht in de buurt van 'vizioenen'. 

48 Vergelijk Rössing, Nieuws van den Dag 18.12.1S53: voortreffelijk was de stemming en de 

houding, het zacht gesproken woord; kalm en voornaam; toonde de man met adellijke 

geest en een zichzelf bewuste roeping. En Giovanni, Algemeen Handelsblad 21.12.18513: 

Rosmer was door Lugné-Poe leven ingeblazen; een kalme Rosmer, bijna iedere zin kwam 

zoals hij moesr komen. 
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Ook eenjaar later, toen Lugné-Poe's gezelschap hier Bouwmeester Solness (Solness Ie 
constructeur) speelde, waren er enthousiaste reacties. Hoogtepunt werd het lange 
gesprek tussen Solness en Hilde genoemd: 'Lugné-Poe heeft het lijden, de smart 
van Solness heerlijk mooi uitgedrukt; zijn lang gesprek met Hilde [...] was één 
lang lijdenspoëem'. En: ' "Un rayon de soleil; le jour naissant" noemt Solness 
[Hilde] en wie met zijn ziel luistert naar Lugné-Poe en mademoiselle Bady deelt 
in hun extase en wordt door en met hen opgevoerd, hoog, hoog, hemelhoog. [...] 
Het is de extase, die den naar geluk dorstende moet ontvoeren aan de doodsche 
omgeving waarin hij leeft.'49 

De Nederlandse gezelschappen wisten daar niet al te veel tegenover te 
stellen. Eigenlijk waren er maar twee ensceneringen waarin daadwerkelijk ge
poogd werd om die tweede werkelijkheid op te roepen. 

De eerste was de Bouwmeester Solness die op 4 september 18514 bij het Nieuw 
Nederlandsch Tooneelgezelschap in première ging. Anders dan Lugné-Poe had 
regisseur Van Kuyk Ibsens regie-aanwijzingen zeer nauwkeurig gevolgd maar 
daarbij het stuk zo geregisseerd 'dat op het laatst, door de personen heen, [.-..] de 
idee steeds meer op den voorgrond kwam en al het vreemde in de personen als 
menschen niet meer werd opgemerkt '.50 

De enscenering van John Gabriel Borkman, driejaar later door de Konink
lijke Vereeniging was de tweede. Het Ibseniaanse was hier echter zo sterk aan
gezet, dat het voornamelijk irritatie wekte. Het 'rekken, temen en klagen' en het 

49 Giovanni, Algemeen Handelsblad 30.9.18514 en Vaderland 1.10.1894. Et was nu overigens 

ook kritiek. Herman Heijermans schreef in de Telegraaf (ongedateerd) dat Lugné-Poe 

mooie smartmomenten had, zuiver voelde, mooi zei, maar moest oppassen voor eenzij

digheid. In deze rol leek hij te veel op Rosmer en Stockmann. Verder werd de acteerstijl 

van Lugné-Poe door twee recensenten als ouderwets gekarakteriseerd.' het stuk werd als 

een ouderwetse tragedie gespeeld en het leek op Racine (NRC 28.9.1894). Geen creatie maar 

declamatie, zeer ouderwets (J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1.10.1894). 

50 Algemeen Handelsblad, 6.9.1894 en 30.9.1894. Ook op het mooi fluisteren van juffrouw 

Ude, in de rol van Kaja Fosli, werd de aandacht gevestigd (J.H. Rössing, Nieuws van den 

Dag, 5.9.1894). Blijkens een ingezonden briefin het Algemeen Handelsblad van 27 septem

ber 1894 had Van Kuyk de enscenering van Lugné-Poe eerder in Brussel gezien. Hij zag 

daar een Solness die uitetlijk even week was als innerlijk. 'De aanwijzingen van Ibsen zoo 

in kledij als grime werden met voeten getreden - toonloos, nevelachtig kwam alleen de 

mystieke ziekelijkheid op de vlakte en van den mensch van vleesch en bloed zag ik niets.' 

In de opvatting van Van Kuyk was Solness van binnen zwak en uiterlijk robuust, al erken

de hij, bij zo'n moeilijk stuk, Lugné-Poe's recht op een andere lezing. 
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buitengewoon sterk accentueren van 'onnozelheden' waren zelfs Rössing, toch 
een voorstander van de Ibsen-stijl, te gortig: 'lijmt niet zoo, zanikt niet zoo, stelt 
niet zoo aan, weest mensch, weest groot, in verdriet of grootheidswaan, neemt 
toch tempo, gevoelt het rhythme, geeft leven, kleur, verdoemt het akademische.'5I 

Verder vinden we van deze symbolische Ibsen slechts wat losse 'fragmen
ten' terug, meer niet. De manier waarop mejuffrouw Beukers bij de Nederland-
sche Tooneelvereeniging de rol van Rebekka vertolkte (Rosmersholm 1893) is daar 
één voorbeeld van. In het vierde bedrijf, bijna geheel in fluistertoon gezegd, on
derscheidde zij zich door 'mooi star-ogend biechten en droevig-zacht zeggen'.52 

Een ander voorbeeld is het spel van mevrouw Holtrop, als Christine Linde in Een 
poppenhuis (Nora, Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel', 1906): zij 
sprak sommige scènes als een verheven zielsopenbaring, als het evangelie van 
Ibsen: de offervaardigheid en grootheid van een vrouw.53 

Maar heel weinig symbolisme dus. Wat kreeg het publiek hier dan wel te 
zien? 

Hierboven werden al twee ensceneringen genoemd die, in de ogen van 
de Nederlandse recensenten, te weinig symbolisch waren.54 Het euvel waar echter 
verreweg de meeste ensceneringen aan leden, was die moeilijk uit te roeien erfenis 
van de negentiende-eeuwse toneelpraktijk. Klachten over gebrekkige voorberei
ding, over acteurs die hun rol nauwelijks kenden, over souffleurs die hoorbaar te 

51 Nieuws van den Dag 12.2.1897; 'Rekken, temen en klagen' is een karakterisatie van Van 

Hall (Gids 1897,1, P5S5). De 'buitengewoon stetk geaccentueetde onnozelheden' komen 

van ]., Telegraaf 11.2.1897. Vergelijk verder: aan ieder woord hing een pond lood (NRC 

13.4.1897), te langzaam, tegerekr tempo (A.E. Weekblad de Amsterdammer 12.2.1897). 

52 JVjr., Het Tooneel XXIII (1893/1894), P23-24 en H, Telegraaf 4/5.11.1893. 

53 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 15.10.190S. Andere voorbeelden: de Rosmersholm van het 

gezelschap van Vos en Korlaar (1893) zou zich gekenmerkt hebben door een laag tempo. In 

John Gabriel Borkmon (Het Tooneel XXXVIII (1908/1909), P78-79) was het Royaards die in de 

titelrol sommige gedeelten als een openbaring zei en soms hees fluisterde (war door van 

Hall (Gids 1909,1, P405-407) overigens als ouderwets theatraal getypeerd werd). Toen Linde-

mann in 190Ä Osvald langzaam en slepend speelde, werd dat als een onderdeel van de 

fysieke aftakeling van Osvald geïnterpreteerd. Twee jaar larer speelde hij z'n Rosmer echter 

ook zo: Lindemann speelt Rosmer langzaam en zwaar in spreken en gaan, dan valt de mallig

heid in ieder geval nier zo op (Barbarossa, Telegraaf 27.11.1908). Speelde Rosmer als een 

Osvald: bewoog en sprak langzaam, afgemeten; heeft Ibsen veribst (J.H. Rössing, Nieuws 

van den Dag 30.11.1908); spel leek wel ovetdacht, hier en daar te decoratief, zich oplossend in 

plastiek en lang zwijgen, geheimzinnigheid (JHM, Het Tooneel XXXVIII (1908/1909), pdi-62). 
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hulp moesten schieten, over gebrek aan eenheid, over acteurs of actrices die door 
hun manier van spelen buiten het ensemble vielen, maar vooral ook over melo
dramatisch acteren. Deze klachten bleven zeker tot 1915 met grote regelmaat 
terugkeren.55 

Duidelijke voorbeelden hiervan zijn De vrouw van de zee dat in 185*5 bij de 
Koninklijke Vereeniging in première ging en Een poppenhuis dat ruim één jaar later 

54 De Spoken van Antoine en een Kleine Eyolf door het Duitse Theatet det Modernen. Een ver-

gelijkbaat verwijt ttof de Kleine Eyolf door de Salon des Variérés, in 1895, en de reeks Ibsen-

enscenetingen die hier in 15100 en 1901 door het Ibsen-theatet van Dr. Heine werden opge

voerd. Over Kleine Eyolf noteett Rössing bijvootbeeld in het Nieuws van den Dag van 

25.2.1895 dat het vetkeerd gespeeld werd, te beslisr, te zeer geacteerd. '[Ge hebt] de geesten 

niet om u gevoeld [...] en de gtootsche sabbathsrust [scheen] voor u niet te komen; [...] ge 

hebt niet geweten wat het zeggen wil te spreken in beelden en visioenen, een deel te zijn 

der natuur die u omringr, geheimzinnig te zijn als de zee en toch helder als haar oppervlak.' 

Vergelijkbare bezwaren had Rössing regen de Wanneer wij doden ontwaken (Wenn wir Toten 

erwachen) waar het Duitse Ibsen-theater uit Leipzig haar Nederlandse tournee mee begon: 

te weinig 'Ibseniaans', dat wil zeggen: te weinig innerlijk en te weinig geheimzinnig. Zo 

had het spieken naar zijn oordeel gedemptet moeten zijn. Maja karaktetiseetde hij vetder 

als een salondame die louter betekenisloze woorden sprak en Rubek als meer zakenman 

dan kunstenaar (Nieuws van den Dag 4.6.1900). C.F. van der Horst kwam in de Groene 

Amsterdammer van 10.6.1900 tot een vergelijkbare conclusie: er werd hier te veel nadruk 

gelegd op de materiële en psychologische zijde van het stuk. Waldemar liet als Rubek wel 

een pathologisch nauwkeurig, druk en beweeglijk gebarenspel zien, maar geen 'ziele-

leven', ook Irene kreeg door het spel van Riechers 'een zekere realiteit'. 

Over De vrouw van de zee (Die Frau vom Meer) schreef de recensent van de NRC (2.2.1901): 

'Wat we gezien hebben was uitsluitend eene fotografie van de meest alledaagse werkelijk

heid. De samenhang tussen symbool en wetkelijkheid was hier gering.' Ook hier werd het 

spel van Helene Riechers (in de rol van Ellida) te weinig dichterlijk, nerveus of vreemd ge

noemd. 

Vergelijk tenslotte Giovanni (Algemeen Handelsblad 13.3.1901) over De wilde eend (Die 

Wildente): Het geheel was mij te druk, niet in den juisten toon gezegd en niet - al weet ik 

dat men dit in Ibsen-stukken wel eens overdrijft - duidelijk genoeg, met genoeg betekenis 

gesproken. 

Ook in Spoken (Gespenster) dat het gezelschap hier in juni en in september 1900 speelde, 

werd niet gepoogd om vooral toch maat Ibsens te doen. Er was hier niets van de quasi-

'Ibsensche' spteekmanier: gewichtig, plechtig, orakelachtig, symbolisch (Van Hall, De Gids 

1900, IV, P334-336). Omdat het niveau van deze ensceneting ongekend hoog was (zie ver

derop), werd daar bij deze gelegenheid nauwelijks tegen geproresteetd. Alleen Rössing 

(Nieuws van den Dag 26.9.1900) achtte de mise-en-scène veel te woelig, met te veel heen en 

weer geloop. Hoewel de enscenering dus niet volkomen 'Ibseniaans' was, sprak hij toch 

zijn waardering uit. 
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55 Zie voor het gebrek aan voorbereiding bijvoorbeeld Pavidius, Het Tooneel XXVIII (1898/ 
1895), P87: 'hinderlijk gebrek aan voorbereiding' (naar aanleiding van Een vijand van liet 
volk (1899); A.V.V., Algemeen Handelsblad 7.11.190ft 'Een gezelschap dat Ibsen naar behoren 
wil spelen moet over betere leiding en over meer studietijd beschikken (naar aanleiding 
van Rosmersholm, 190ft). Gebrek aan eenheid was onder meer het verwijt dat in de NRC van 
ftu.1902 gemaakt werd: de enscenering was vrij los ineengezet en miste een leidende 
hand die de delen tot een harmonisch geheel had kunnen verenigen (Spoken). 

Dat acteurs hun rol niet of nauwelijks kenden, kwam zeer geregeld voor: acteurs waren 
niet altijd rolvast, kleine stukken van betekenis werden soms overgeslagen (Giovanni, 
Algemeen Handelsblad 30.9.1894). Hand van de souffleur, mer manuscript, was in de zij
deur zichrbaar (Herman Heijermans?, Telegraaf?, ?.?.i894)(naar aanleiding van een Franse 
Bouwmeester Solness). Zie ook NRC 5.5.1899: 'Rosier Faassen kende praktisch niets van zijn 
rol.' (Een vijand van het volk) Ook bij de Spoken van 1902 en het optreden van Lindemann en 
de zijnen in 1908 was de stem van de souffleur hoorbaar (Giovanni, Algemeen Handels
blad ft 11.1902; J.H.M., Het Tooneel XXXVIII (1908/1909), pft>). Vernietigende kritiek was er 
voor de manier waarop Augusr Kiehl, vooral bekend als operettekomiek, in 1894 in 
Bouwmeester Solness, de tol van Doktet Herdal vettolkte: Kiehl had de operette niet vergeten 
en kan beter tetug naar Frascati (Algemeen Handelsblad 5.9.1894); was een ongelukkige 
sptinghaas en wate beter in de coulissen gebleven (De Amstetdammer, 27.9.1894); Kiehl 
kunnen we berer overslaan (De Tribune 9.9.1894). Maar vergelijk hier ook J.H. Rössing, 
Nieuws van den Dag 25.3.1897: 'Mevrouw Burlage-Verwoert speelde de tol van Gunhild als 
betrof het hier De twee wezen waardoor al her grootse vetbtoken wetd' (John Gabriel Bork-
man). In de ogen van Giovanni (Algemeen Handelsblad, ftu.1902) miste mevrouw Schwab 
in Spoken de gave om al wat mevrouw Alving heeft doorleefd te doen zien in haar wijze van 
doen en spreken. Zij poogde het met 'voortdurend stijf-ernstig, soms verschrikt kijken'. 

56 L, Vaderland 1.4.1895; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 10.4.1895; Giovanni, Algemeen 
Handelsblad 14.4.1895; Het Tooneel XXIV (1894/1895), P98. De ptestatie van Holttop wetd 
ook met 'slordig en kunstdoos' en 'met veel talent' gekarakteriseerd. Bij alk kritiek maakte 
Rössing een gunstige uitzondering voot Schoonhoven in de rol van de Vreemde man die 
zijn teksten langzaam, met enigszins doffe stem uitsptak (zie ook Giovanni). 

Het commentaar dat Van Hall (Gids 1910, IV, P154-156) in 1910 had op de Rosmersholm-pro-
ducrie van hetzelfde gezelschap, geeft nog eens aan hoe hatdnekkig die erfenis van de negen-
tiende-eeuwse toneelpraktijk was. Hij begon zijn bespreking mer de vasrsrelling dat een 
begaafd en geroutineetd toneelkunstenaar nog geen Ibsen-speler is. 'Je kan je niet zo maar 
laten gaan en de tol spelen in de ttant van 'jonge minnaar', 'raisonneur' of'grande coquette' 
(om duidelijkheidshalve deze namen nog maar eens te gebruiken). Ibsen vertolken is meet 
dan intelligent toneelspelen, handig typeren, de eene of andere groote scene als een bra-
vour-aria, met vittuositeit afsteken.' In Het Nieuws van den Dag van 19 septembet 1910 
wetd dit beeld bevestigd: mevtouw Mann-Bouwmeestet heeft kostelijke en voottteffelijke 
proeven van tooneelspeelkunst en plastiek gegeven maar was meer een Franse dan een 
Noorse vrouw, deed mooi; iedereen speelde re zeer voor zichzelf. VB (Algemeen Handelsblad 
19.9.1910) oordeelde dat mevrouw Mann grote middelen had ingezet. In 1905 was mevtouw 
Mann zich in Pijlers van de samenleving (Steunpilaren der maatschappij) overigens al eens op 
vergelijkbare manier te buiten gegaan: Mevrouw Mann legde het er wat te dik bovenop 
(NRC 2.9.1905); Mevtouw Mann was wat schel, viel uit het tedelijke ensemble (B., Tooneel 
XXXV (1905/1906), pio); Mevtouw Mann waaide binnen, was vooral niet het symbool voor 
vrijheid, maar een Franse vrouw, ook in zwier en kleding (Henri Borel, Telegraaf 3.8.1905). 
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door de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten op het repertoire werd genomen. 
De vrouw van de zee was én onvoldoende bezet ('De wilde emd was een mo

delvoorstelling maar tegenwoordig doet men weer aan krachtenverbrokkeling') 
én onvoldoende voorbereid ('Allen zouden dit stuk zes keer hebben moeten 
lezen'). Niemand deed recht aan zijn rol, niemand begreep hem. Het stuk werd 
gespeeld als was het een melodrama, sommigen zeiden 'lijmerig' hun rol. Me
vrouw Holtrop, die de rol van Ellida speelde, werd beschuldigd van declameren 
en gaf elke lettergreep een extra nadrukje. De conclusie luidde dat dit stuk 'te fijn' 
en 'te inwendig' was om door de Koninklijke Vereeniging gespeeld te worden 'dat 
zooveel van het uitwendige houdt'. Het gezelschap kon zich maar beter tot het 
spelen van Dumas, Sardou en Schiller beperken.36 

Het jaar daarop kreeg ook het Rotterdamse gezelschap er van langs. Naar 
aanleiding van die enscenering van Een poppenhuis betoogde Rössing in het 
Nieuws van den Dag van 8 december 1896, dat een stuk van Ibsen niet langs de 
gewone weg van sleur, slenter en routine, met weinig repetities kon worden inge
studeerd. Dat er weinig gerepeteerd was, bleek bijvoorbeeld uit de mise-en-scène: 
'veelal stonden de sprekenden, twee of drie voor het souffleurshok'. Wat ook in 
het oog sprong, was dat Alida Klein de rol van Nora 'aan haar eigen temperament' 
en aan haar eigen voorkomen had aangepast, namelijk dat van de tragedienne. Ze 
speelde de Nora met andere woorden niet als een 'kindvrouwtje', 'pittig' en 'dartel', 
maar, met haar klassiek profiel, zwaar, met een kalm decorum, met een mooie, 
welluidende stem, met een slanke gratie van gebaar en met klassieke manieren.57 

Uitbundige loftuitingen waren er dan ook voor die ensceneringen waar
in de sporen van de negentiende-eeuwse toneelpraktijk wel waren uitgewist. 
Hoogtepunt wat dat betreft, was de reeks Ibsens die hier in 1900 en 1901 door het 
Ibsen-ensemble van Dr. Heine werd gespeeld. Wat vooral opviel was dat a) de 
Duitse acteurs hun teksten door en door kenden, wat aan hun spel een gemakke
lijke natuurlijkheid gaf en b) dat niemand op persoonlijk succes uit was maar dat 

57 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 8.12.1896, Giovanni, Algemeen Handelsblad 13.12.1896; 

J. Telegraaf 7.12.1896; NRC 12.11.1896; Pavidius, Het Tooneel XXVI (1896/1897), P27-28. Deze 

recensenten hekelden verder 'de ongelukkige eigenschap' van de heer Tartaud om 'altijd 

een kwartdraai te veel naar het publiek gekeerd te staan', het plat pratende Rotterdamse 

jongetje, de onmogelijke kindermeid die wel etg ongelukkig haar rol opzeide en het feit 

dat alle stoelen bezeten werden (het ontbrak de regie aan rust, stijl en karakter). Rank 

sprak tenslotte wel heel erg 'om te doen begrijpen'. 
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iedereen zich opofferde voor her ensemble.58 Dar Dr. Heine nog de oude, realisti
sche Ibsen-opvatting aanhing en geen oog had gehad voor alle symboliek, werd 
hem dan ook graag vergeven. 

Ensceneringen waarin het symbolistische te zeer was aangezet, ensceneringen 
waarin het symbolistische naar het oordeel van de recensenten ten onrechte ont
brak en ensceneringen die op z'n negenriende-eeuws waren voorbereid en werden 
gespeeld. Pas in 15116 zou een Nederlandse regisseur erin slagen om die andere 
werkelijkheid in de stukken van Ibsen op een adequate wijze op te roepen.59 De 

Het gezelschap speelde consciëntieus, meldde de NRC van 2 februari 1501. Ook de tekst 

werd zonder haperen en zonder een beroep te doen op de souffleur gezegd; goed en ge

makkelijk was alle samenspraak (NRC 1.6.1900). Ernstige studie, heerlijk samenspel, meld

de Het Tooneel (XXX (1900/1901), P53-54). Samenspel was uitmuntend. Niemand gaf de in

druk te spelen, of deed zijn persoon en zijn hoedanigheden uirkomen. Allen offerden zich 

op voor her ensemble (HH, Telegraaf 13.3.1901). Ensemble heeft [het] meeste gedaan (Gio

vanni, Algemeen Handelsblad 25.9.1900). Meer dan uirnemend samenspel (J.H. Rössing, 

Nieuws van den Dag 26.9.1900). 

Goed voorbereidde ensceneringen, mer gedegen kennis van de tekst, was overigens niet 

uitsluitend aan buitenlandse gezelschappen voorbehouden. De Nederlandsche Tooneel-

vereeniging scoorde in 1896 een ruime voldoende met een enscenering van Pijlers van de 

samenleving. Giovanni constateerde in het Algemeen Handelsblad van 13 decembet 1896 

dat er veel zorg aan de opvoering was besteed. Allen kenden hun rollen en wisten blijk

baar goed de plaatsen waar zij sraan moesten (alhoewel het soms nog rommelde en de figu

ranten in het laatste bedrijf niet voldoende gedresseerd waren). Rössing sloor zich één dag 

later in her Nieuws van den Dag hierbij aan: gaf blijk van srudie, geen enkele slordigheid, 

mise-en-scène met overleg geregeld. Ook in de NRC van 13 december 1896 werd gerepr 

van zorgvuldig voorbereid samenspel en van te loven ernst. Een vijand van het volk dat het 

gezelschap eenjaar larer op her repertoire nam, werd mer dezelfde lof ontvangen: samen

spel uitstekend (Utrechrs Dagblad ?.?.?.); alles liep zeer goed (Algemeen Handelsblad 

2.11.1897); vecl toewijding, Van Kuyk heeft uitstekend werk geleverd J.H. Rössing, Nieuws 

van den Dag 1.11.1897. De NRC (27.10.1897) was dir maal kritischer: menig rol nier zo door

werkt als wij van dir gezelschap gewend zijn. 

Dat de Koninklijke Vereeniging nier alleen maar broddelwerk afleverde, bewijzen de 

kritieken op hun versie van Een vijand van het volk uit 1908: er zat gang en leven in (in 

het vierde bedrijf) en ieder kende het zijne (V.B., Algemeen Handelsblad 24.8.1908). Samen

spel was te loven, bedrijven volgden elkaar vlug op (NRC 25.8.1908) en verliep vlot (NRC ? 

15.97.1908). Het is overigens opmerkelijk dar her hier sreeds om Pijlers van de ramenleviitfl 

of om Een vijand van het volk gaat, stukken die qua opbouw en karaktertekening nog tame

lijk dicht tegen het negentiende-eeuwse drama aanzaten. Ook het Duitse Lessing-theater 

werd in 1907 geprezen om her goed doordachre, doorwerkre en voorrreffelijk aaneenslui-

rende spel dar ze ten beste gaven in hun versie van Pijlers van de samenleving. 
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norm was toen echter al een aantal jaar ten faveure van een niet-symbolistische 
Ibsen-opvatting veranderd. 

9.4 De periode 1913-1931: Ibsen zonder geheimzinnigheid 
In januari 1897 publiceerde het Franse tijdschrift Cosmopolis een artikel van de 
gezaghebbende, Deense criticus Georg Brandes. Onderwerp was de manier waar
op Ibsen in Frankrijk begrepen en gespeeld werd. In Brandes' ogen was de Ibsen 
die Lugné-Poe aan het Franse publiek voorzette, de ware Ibsen niet. Hij wees erop 
dat Ibsens personages door de Scandinaviërs helemaal niet als vreemd of bizar er
varen werden, maar als heel herken- en bestaanbaar. Een ander punt betrof de 
veronderstelde boekentaal van Ibsen en al die zinnetjes die zoveel betekenis zou
den hebben. Brandes schreef hierover dat men het in het noorden over één ding 
eens was: de levendigheid, de natuurlijkheid en de waarheid van Ibsens stijl. 

Toen de criticus van De Gids, J.N. van Hall, in het eerste nummer van 1898 
John Gabriel Borkman besprak en de enscenering die dat stuk bij de Koninklijke 
Vereeniging gekregen had, ging hij uitgebreid in op het artikel van Brandes. Zijn 
conclusie luidde als volgt: 'Men moet dus voorzichtig zijn wanneer men Ibsen 
een schadelijke liefde voor het bizarre verwijt en wanneer men stelt dat zijn per
sonages niet uit de moderne maatschappij komen maar uit de broeikas van zijn 
hersenen.' De stukken van Ibsen vroegen, naar het oordeel van Van Hall, dan ook 
niet om een bijzondere toon of stijl van voordracht. 

Ook in de jaren die volgden zou Van Hall, voorlopig als enige, deze opvat
ting blijven verkondigen.60 Pas in 15)08 kwam de eerste, voorzichtige bijval. De 
ver-Ibste Rosmersholm door het gezelschap van Gustav Lindemann werd rame-

59 Kleine Eyolf door de N.V. Tooneelvereeniging. 

60 Van Hall, Gids 1903, II, P369-372: Ibsens stuk is waar als symbool maar ook als werkelijk

heid. Van Hall, Gids L905, IV, P568-570: Er is een tijd geweest dat men meende Ibsen in een 

zeet bijzondere toon te moeten spelen omdat men zieh had laten wijsmaken dat z'n dra

ma's symbolisch moesten worden opgevat. De beste Ibsen-vertolkers zijn daarvan terug

gekomen [her is niet duidelijk op welke (buitenlandse?) verrolkers Van Hall hier doelt, 

RZ]. Zij hebben begrepen dat Ibsen niet moeilijk te spelen is vanwege zijn symboliek, 

maar omdat z'n petsonen zo veelzijdig en gecompliceerd zijn. Toneelroutine voldoet niet. 

Van Hall, Gids L909,1, P405-407: De Ibsen-verroning stelt eisen waar maar weinigen aan 

kunnen voldoen. Nier dat er een bijzondere srijl van voordracht nodig is, wat wel vereist 

wotdt is, bij gtote intelligentie, grore lenigheid van dicrie en beweging en, vooral, een 

grote natuurlijkheid. 
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lijk negatief ontvangen. Barbatossa vroeg zich zelfs hardop af of Ibsen nu zelf wel 
geloofde wat de vertolkers van zijn stukken er allemaal in hadden gestopt.61 

Het zou echter nog eens vijfjaar duren, voordat deze zich wijzigende op
vatting over het werk van Ibsen ook consequenties had voor de ensceneringsprak
tijk. Pas in 1913 nam Herman Schwab in zijn regie van Spoken bij Het Tooneel na
drukkelijk afstand van het geheimzinnige. De recensenten van het Algemeen 
Handelsblad en de NRC omschreven het achtereenvolgens zo: 'de groote deugd 
dezer voorstelling was, dat ze zoo weinig trachtte naar geheimzinnigheid. Het 
gebeuren is ook zonder de fameuse Ibsen-stemming vol diepen zin'. En: 'In de 
scènes met dominé Manders was ook Pine Belder - Mevrouw Alving - het best. [...] 
[Z]ij sprak niet gewichtig of orakelachtig, niet met te veel nadruk, zooals men 
vroeger bij Ibsen doorgaans placht te doen, maar het bleef natuurlijk, eenvoudig 
en daarbij steeds zuiver gevoeld.'62 J.B. Schuil kwam in het Haarlemsch Dagblad 
van 10 februari 15113 tot een vergelijkbare conclusie. Over het spel van Belder en 
Schwab, die Manders speelde, schreef hij: 'Hun beider dictie was voortreffelijk: zij 
spraken niet op een otakeltoon, alsof achter elk woord iets gezocht moest worden, 
ze "ibsenden" niet, maar bleven eenvoudig, oprecht en waar'.63 

Dat de 'symbolistische' Ibsen, als het aan de Nederlandse pers lag, hier
mee definitief had afgedaan, ondervond Herman Heijermans in 15116. De Kleine 
Eyolf die hij bij zijn eigen gezelschap, de N.V. Tooneelvereeniging, regisseerde 
kon maar op weinig bijval rekenen. Bijna iedereen viel over het lijzige, langzame 

61 Telegraaf 27.11.1508. Zie voor deze Rosmersholm ook noor 53. Ook uit de reacrie van JHM, in 

Her Tooneel XXXVIII (1908/1909), p6i-6z, blijkt dat er verzer begon re onrsraan regen de 

symbolisrische Ibsen: Ibsens kunst brengr ons nier verder, Ibsen geeft geen mensen van 

vlees en bloed, wordt het niet tijd om ons eens af te keren een symboliek die zo ontzettend 

veel te raden geeft en bij een volgende gelegenheid liever geen Ibsen 'voor enkelen die her 

werkelijk of gefingeerd superieure ervan begrijpen of veinzen re begrijpen'. 

61 V.B., Algemeen Handelsblad 8.2.1913 en NRC 9.2.1913. De recensenr van her Algemeen Han

delsblad opperde in het Algemeen Handelsblad van 19 septembet 1910 - naar aanleiding 

van de door Chrispijn geregisseerde Rosmersholm (Koninklijke Vereeniging, 1910) - al dat 

Chrispijn wellichr een doelbewuste poging ondernomen had om re breken mer de mysrieke 

Ibsen. Die 'mystieke Ibsen' werd door V.B. overigens ren onrechre volledig op her conro 

van de Duirsers geschreven: 'Nu kan men bij 'r verroonen aan die mystiek te veel accent 

geven. Duitschers hebben er een handje van onmiddellijk bij 't schermopgaan de "witte 

paarden" het tooneel op te laten draven en verder aldoor de geheimzinnige nabijheid dier 

eigenlijk niers beduidende spookdieren re doen gevoelen.' Ook mevrouw Tarraud-Klein zou 

larer de worrels van de mysrieke Ibsen in Duitsland leggen (zie hiervoor ook Kramer 1925, p8). 

304 



' S P E E L E E N E C H T , L E V E N D M E N S ! 

tempo dat hij zijn acteurs had opgelegd, over de zwaarwichtige tussenpauzen en 
het hier en daar loodzwaar maken van woorden.64 Barbarossa besloot zijn recensie 
zelfs met een onverbloemd 'Weg met de vergeestelijkten Ibsen!' En: 'Geef ons de 
werkelijke Ibsen terug!' 

Eenjaar later, in november 1917, werden de contouren van die nieuwe, werkelijke 
Ibsen ineens glashelder. De door Chrispijn bij het Rotterdamsch Tooneel geregis
seerde Hedda Gabler, een Ibsen waar 'niets van Ibsen in te bespeuren was', werd 
gekarakteriseerd als een belangwekkende daad. Barbarossa concludeerde zelfs dat 
het stuk in deze enscenering zo logisch en helder was, dat een Fransman het ge
schreven zou kunnen hebben.65 

Twee andere recensenten vielen Barbarossa bij. Top Naeff schreef dat 'we' 
verlost waren van de opvatting dat alle figuren in de Ibsen-stukken zich geheim
zinnig en gewichtig moesten voordoen. Van Ruyven had het zelfs over een Ibsen 

63 J.H. Rössing (Nieuws van den Dag 8.2.1913) was op dat moment nog niet 'om', maan zijn 

bezwaren bevestigen het beeld dat uit de positieve tecensies optijst: Pine Belder had niet 

de majesteit van het woord: de grote en weldadige berusting ontbrak, de hoogheid van ge

voelen. De mise-en-scène was zo nu en dan te beweeglijk. De personen liepen te veel heen 

en weer en zaten te veel op elkanders stoelen, als gold het een Franse comédie. 

Eenjaar later werd er naar aanleiding van een enscenering van Pijlers van de samenleving al 

geschreven over een 'curieuse Ibsen-renaissance': 'Het laboratoriumwerk is afgeloopen. 

De bedoelingen zijn begrepen, de menschen tot hun zielsbodem gepeild, er valt nauwe

lijks meer uit te leggen of te verhelderen. [...] Nu gaat men al die zwaarwichtige (en ook 

wel eens vervelende, niet waar?) personages in de oogen kijken, of er weer wat levends van 

te maken zou zijn' (Algemeen Handelsblad 12.2.1514). Vergelijk ook: 'Mevrouw Mann is 

[in de rol van Lona Hessel] zoo weinig mogelijk "geweten". Dankzij mevrouw Mann [was 

de voorstelling] onderhoudend. Men werd niet be-Ibst.' (ibidem) 

64 HB, Vaderland 4.10.1519. Zie ook Barbarossa, Telegraaf ?.11.1516: 'Het eerste woord van 

Lobo was er geen van Allmers, doch het was Ysbrandt. Ysbtandt met de muzikale stem en 

het stille gebaat en heel den middag heb ik gesnakt naar een ontploffing, naar een vuist

slag, een kreet. Het bleef voordracht, nooit spel.' Barbarossa verwijst hier naar IJsbrand 

(1508), één van Frederik van Eedens stukken rond de in het wit gehulde ptofeet van het 

recht en de waatheid, dat kolt daarvoor door Heijermans op het tepertoire genomen was. 

Ook in Het Tooneel werd betoogd dat er een diep-jong en sterk leven in de stukken lag be

sloten dat terug zou komen als regisseurs ze nier als symbolen-drama's of ideeën-conflic

ten zouden laten spelen, maar als simpele spelen van menselijk leven. Zie hiervoor A. de 

R., Het Tooneel II (1916/17), P125. 

65 Barbarossa, Telegraaf 15.11.1517. Bij dat 'er was niets van Ibsen in te bespeuren' doelde hij 

op de 'duisrere' Ibsen, waar dikke boeken over waren volgeschreven. 
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die 'vrijwel een open boek' was.66 Interessant is ook wat hij daaraan toevoegt: in 
onze tegenwoordige tijd nu de psychologie meer en meer naar de verklaring der 
pathologische verschijnselen zoekt, is juist zo'n geval van demonische ontaar
ding onder drang van verveling een belangwekkend geval als dramatisch gege
ven, vooral door de wijze waarop Ibsen zijn Hedda behandelde. Ibsen bekeken 
met de verworvenheden van de psychologie: de 'onmenselijke personages' en de 
'geheimzinnigdoenerij' waar men hem vroeger van beschuldigde, kregen nu een 
'psychologisch fundament' en konden nu verklaard worden.67 Negentienzeven
tien was dan ook het jaar waarin de Nederlandse Vereniging voor Psycho-analyse 
werd opgericht, een gebeurtenis die met een stroom van publicaties in dagbladen 
en tijdschriften gepaard ging.68 

Ibsen moest dus in ieder geval zonder 'geheimzinnigdoenerij' gespeeld worden, 
zoveel is wel duidelijk, maar hoe een enscenering van zijn werk er in concreto uit 
moest zien, dat is een vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is.69 In een 
klein aantal ensceneringen werd op een realistische acteerstijl teruggegrepen en 
dat lijkt voor de Nederlandse recensenten een aanvaardbare optie geweest te zijn. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan was de enscenering van Een poppenhuis, in 1918 
door Heijermans geregisseerd bij de N.V. Tooneelvereeniging met Greta Lobo-
Braakensiek als Nora. Het spel werd gekarakteriseerd met kwalificaties als 'in-
menschelijk', 'natuurlijk en waar' en 'flink, sterk, gewoon, naar het leven geme
ten'. Een ander voorbeeld was de enscenering van Een vijand van het volk (De 
volksvijand) die in 1922 door het Rotterdams Tooneel op het repertoire werd ge-

66 Top Naeff, Dramatische Kroniek, dl.i, P41-4S en Roeland van Ruyven, De kroniek 1917 (III) 

nr.12, P380. Vergelijk van laatstgenoemde ook: '[H]et zoeken naar de symboliek bij dezen 

Noorschen dramaturg heeft [ertoe geleid] dat er vaak meer achter zijn figuren gezocht 

wotdt dan hij er zelf in heeft willen leggen'. 

6j Ook volgens de recensent van de NRC (27.10.1917) wilde Ibsen slechts psychologie laten 

zien. 'Dat is wat wij als publiek slechts voelen en weten: psychologie [en] levensinzicht, 

zie daar de inhoud, ook van dir werk. HD noemt in Het Tooneel III (1917/1918), pi03 

Lothars boek over Ibsen (1902) waarin Hedda Gabler behandeld wordt als zielsstudie van 

een pathalogisch geval. 

68 Bulho/1583, P247CV. 

6$ Dat de 'menselijke' Ibsen voorlopig de voorkeur kreeg, bleek nog eens heel duidelijk in 

1923, toen hier twee enscenetingen van Bouwmeester Solness te zien waren, een Duitse, doot 
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het gezelschap Bassermann, en een Nederlandse, door Die Haghespelers, in de regie van 
Albert van Dalsum. De menselijke verrolking van Basserman kreeg duidelijk de voorkeur 
boven de 'wandelende symbolen' die Van Dalsum en de zijnen het publiek voorzetten. 
Over Bassermann werd onder meer geschreven: Solness kreeg bij Bassermann plotseling 
leven, werd een mens. Bassermann speelde alle symboliek weg, haalde al her menselijke 
naar voren (JB Schuil, Haarlemsch Dagblad 2S.10.1923). De voorstelling was op de concrete 
mens Solness gericht, Bassermann wikkelt Solness los uit abstractie (P. Verdoes?, NRC? 
24.10.1923); Ibsens symbolisme werd rerecht onder de oppervlakre weggespeeld. Een eerlijke 
levenskrachr spande alles eerlijk genoeg (J.W.F. Werumeus Buning, Tooneel en Dans, Maas
tricht 1925, pioo-104). De Bassermannetjes speelden het vizioen eruit (Top Naeff, Groene 
Amsterdammer 27.10.1923). Vergelijk dit met de reacties op de enscenering van Van Dal
sum: Elk woord werd uitgesproken met een zwaarte alsof er niet één maar rien gedachten 
achter verscholen lagen. Men liep rond als wandelende symbolen, al het menselijke was 
hun vreemd (J.B. Schuil, Haarlemsch Dagblad 21.10.1926); een onmogelijk langzaam tem
po en de onnodig zwaarwichtige vertolking van meer dan eene rol, welke de regisseur 
Albert van Dalsum scheen te hebben voorgeschreven (NRC 15.11.1923). De door Van Dal
sum gekozen speelstijl werd overigens in verband gebracht met de vergeestelijking die 
Verkade en Die Haghespelers voorstonden. Alleen de recensent van de Maasbode gaf, bij 
een reprise, onvoorwaardelijk de voorkeur aan deze moderne aanpak waardoor het stuk 
een machtig beeld van deze tijd werd: Solness als de mens zonder God, murw door zijn 
eenzaamheid, verpletterd door zijn [onleesbaar] (W.N., Maasbode 21.1.1925). 
Ook verderop in de jaren twintig werd waar nodig expliciet afstand genomen van de ge-
heimzinnigdoenetij. In 192S bijvoorbeeld, toen J.B. Schuil Hetty Beck piees, die in een pro
ductie van Een poppenhuis de rol van Christine Linde eenvoudig, zondet Ibseniaanse na
drukkelijkheid speelde, 'een four waarin anders zovele vertolkstets van deze rol al spoedig 
vervallen'(Haarlemsch Dagblad 6.10.1928). Ook de vergeestelijkte manier waarop Cor van 
der Lugt Melserr in 1928 Allmers speelde, werd afgekeurd (Dop Bles, Stem VIII (1928), P480, 
naar aanleiding van Kleine Eyolf, Vereenigd Rotterdamsch-Hofsrad Tooneel, 1928). 

70 Zie voor het spel van Greta Lobo-Braakensiek onder meer: Het Vaderland 16.4.1918; S., ??? 
18.4.1918: hier ook: Wat was het geheel vrij van de dwang, de beklemming die zo vele vroe
gere Ibsen opvoeringen beheersten. Ook Christine Linde was vrij van de nu naar her 
schijnt geheel overwonnen Ibsen-beklemming. Zij speelde heel eenvoudig de burgerlijke 
vrouw, door het lijden levenswijs geworden (A.de R. Het Tooneel 4 (1918/1919), P30) en 
Barbarossa, Telegraaf ?4?.i9i8: Alles was fel belicht; er was niets nevelachtigs, niets van 
het vage dat sommige Ibsenfielen zo dierbaar is. 

Een ander voorbeeld van dit realisrisch acteren was her spel van Fie Carelsen in Kleine Eyolf 
(Vereenigd Rorterdamsch-Hofstad Tooneel, 1928): simpel, gewoon, natuurlijk (maar ook: 
dan weer sfeer met een enkel gebaar) en 'Carelsen was de enige die door sterk, gevoelig en 
modern getint spel een mens op de been brachr, natuurlijk en in details doorleefd' (NRC 
17.3.1928 en J.W.F. Werumeus Buning, Telegraaf 14.3.1928 (ocht)). 

Als laatste voorbeeld kan hier genoemd worden het spel van Else Mauhs als Nota in Een 
poppenhuis (Vereenigd Tooneel, 1928): 'Else Mauhs heeft de rol nier gespeeld maar inrens 
geleefd' schreef ? in ? van 28.9.1928 en vergelijk ook N.H.W. in ?: Else Mauhs heeft Nora, 
zelfs in deze tijd, aannemelijk gemaakt en heeft ons, door de vele schakeringen, in haar 
doen geloven. J.B. Schuil had her over zeer gedetailleerd spel, in de fijnste schakeringen en 
over een volmaakte techniek waarmee elk woord en gebaar was vastgelegd (Haarlemsch 
Dagblad 6.10.1928). 
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Toch werd de realistisch geënsceneerde Ibsen niet opnieuw 'norm'. Verreweg de 
belangrijkste Ibsen-actrice van deze jaren was Alida Tartaud-Klein die niet alleen 
in de Hedda Gabler van 15117 schitterde, maar nog in vier andere Ibsen-enscenerin-
gen, allemaal bij het Rotterdamsch Tooneel en allemaal door L.H. Chrispijn ge
regisseerd.72 Het is allerminst eenvoudig om uit de recensies een duidelijk beeld 
te destilleren van de acteerstijl van mevrouw Tartaud, maar realistisch waren 
haar vertolkingen allerminst. 

Top Naeff verwoordde dat expliciet in haar bespreking van Hedda Gabler. 
'Het bijzondere in Alida Tartaud's opvatting van Hedda Gabler [...] was dat zij 
deze vrouw geen oogenblik heeft neergehaald tot een mensch van gewone afme
tingen [...]. [Z]ij heeft ons dit complex van gebreken getoond bijkans als een 
"Uebermensch, [...] romantisch vergroot, wreed-verheven, een prototype.'73 

Die buitengewone afmetingen van Tartauds Hedda zaten hem niet in de 
dictie. Tartaud sprak, volgens Naeff, 'zonder de natuurlijke gesprekstoon geweld 
aan te doen, fijn geschakeerd, aldoor licht ingezet'.74 Het waren haar bewegingen, 
haar gebaren en haar mimiek die Tartaud het realisme deden ontstijgen. Onder 
meer werd daarover opgetekend: ook van mevrouw Tartaud heb ik mooie dingen 
gezien, mooie standen vooral. En: een tot uiterste details overwogen plastiek. J.B. 
Schuil roemde de 'sortie' in het tweede bedrijf die 'prachtig van plastiek' was. 'De 

71 Zie bijvoorbeeld P., Telegraaf 16.3.1922: Men vergat soms dat er comédie gespeeld werd, 

het was of men deel uitmaakte van het gebeuren. 

72 Na Hedda Gabler volgden achtereenvolgens De vrouw van de zee (1518), Rosmersholm (1919), 

Spoken (1921) en Een vijand van het volk (De volksvijand, 1922). Op 4 mei 1917, dus een half 

jaar vóór de Hedda Gabler, was bij het Rotterdamse gezelschap Pijlers van de samenleving 

(Steunpilaren der maatschappij) al in première gegaan. Alida Tartaud speelde in deze produc-

rie echtet 'slechts' een tweede-plans rol, iets wat dooi de recensent van de NRC overigens 

als 'her stellen van een voorbeeld' werd gekwalificeerd (NRC 5.5.1917). 

73 Top Naeff (Dramatische Kroniek, dl. 1, P44). Barbarossa (Telegraaf 15.11. ijii7focht)) en Gres-

hoff (Groot Nederland II (1917), P700-702) hielden er een hele andere opvatting op na, maar 

ook uit hun beschrijving wordt duidelijk dat hier geen sprake was van een vertolking 

naar het leven. Omdat, volgens Barbarossa, Tartaud Hedda als een kreng speelde, werd het 

stuk 'een srerk speelstuk', met een schitterende dialoog en vele geestige invallen. Greshoff 

was van mening dat Tartaud het Ibsen-probleem niet ernstig had genomen en van het 

stuk een 'flinke draak met nijd, jalouzie, met angst en doodslag' had gemaakt. 

74 Vergelijk hier ook NRC 27.10.1917: woorden kwamen als gegleden. J.H. Rössing, Nieuws 

van den Dag 24.11.1917: het wingerdloof moet haat verrukt maken. Dit zeggen mag niet in 

het voorbijgaan zijn. Naar aanleiding van een reprise in 1923 had Ks., de recensent van het 

Algemeen Handelsblad (17.11.1923), het ovetigens over donkere en noodlottige intonaties. 
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hele figuur stond daar in haar kille, afschuwwekkende naaktheid'. Ook de 'prach

tige houding bij de portière aan het slot' en het 'sublieme gebaar van walging na 

de ontmoeting met Jule' konden op zijn bewondering rekenen.75 

Opvallend is het bestudeerde karakter van de vertolking. Dat spreekt niet 

alleen uit kwalificaties als 'standen', 'overwogen plastiek', 'sortie' en 'houding', 

die regelrecht naar de negentiende eeuw lijken terug te verwijzen, maar ook uit 

de nadruk die gelegd werd op de verstandelijke en beheerste spelbenadering van 

Tartaud.76 

Vergelijkbare geluiden klonken naar aanleiding van haar optreden in de 

andere Ibsen-stukken. Zo werd haar optreden in het Vaderland van 26 april 15121 

als volgt omschreven: 'Tartaud heeft in nog geen twee seizoenen drie van Ibsens 

somberste vrouwenfiguren marmerhard gebeeldhouwd en voor ons neergezet, 

vast en doelbewust in de conceptie, sterk en beeldend in de lijnen, een rijp en 

schoon werkstuk van haar rijpe kunst.' 

Wat ook steeds terugkomt is de soberheid die haar spel kenmerkte, een 

implicatie van haar verstandelijke spelbenadering.77 Daar bleef het echter niet bij: 

wat haar spel een extra kwaliteit gaf, was dat zij op bepaalde momenten toch ook 

innigheid en de diepe bewogenheid wist te suggereren.78 

De kwaliteiten van het spel van Alida Tartaud-Klein, kunnen ook worden 

afgemeten aan de tekortkomingen die de recensenten in het spel van anderen sig-

75 Haarlemsch Dagblad 17.2.1919. Vergelijk hier ook weer Ks. die her in 1923 over 'her vast

houden van de grote lijn' en een 'strakke houding' had. Dat ook de mimiek verre van rea

listisch was, kan worden afgeleid uit de recensie van Jo van Ammers-Küller (Eigen Haard 

43 l^9V)> P850-852) die Tartauds strakke en bleke gelaat memoreerde, dar steeds met een 

enkele blik een wereld van haar suggereerde. 

j6 Er werd gesproken over koel-intelligent spel (R. van Ruijven, Ktoniek III (1917), P380), een 

weloverdachte, aldoor bestuutde en beheerste creatie (HD, Het Tooneel 3 (1917/1918), 

P103-105) en over een rol die inrelleccueel goed doordacht was (HB, Vadetland 28.10.1917). 

77 Vergelijk: geeft nimmer te veel (NRC 26.4.1921), sobete middelen (Schuil, Haarlemsch Dag

blad 19.1.1923) en heeft geen grote expansie nodig (Ks., Algemeen Handelsblad 12.3.1921). 

78 Weloverwogen spel en somrijds mer grore innigheid en een diepe bewogenheid (vdP, 

Vaderland 10.10.1920). Mevrouw Tartaud heeft de grote expansie niet nodig; zij deed ons 

geloven in haat stille ktacht en geheimzinnige invloed; een enkel kort gebaar, gelaarsmi-

miek en donkere intonaties leveten wat bijzonders op (Ks. Algemeen Handelsblad 12.3.1921). 

Prachrige momenten van harrstocht (HD). Achter de Hedda met de kotte, koele woofden, 

leefde sterk en onverbiddelijk de andere, vol bedwongen hartstocht, met haat wanhoop en 

schtijnende ontgoocheling (Jo van Ammers-Küller, Onze Eeuw III (1918), pioo-102. 
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naleerden. Zo werd het spel van haar man, Frits Tartaud, die in veel van de pro
ducties haar tegenspeler was, over het algemeen te mat bevonden. In de recensie 
die Top Naeff schreef naar aanleiding van Rosmersholm wordt mooi duidelijk wat 
er bij Chrispijn aan schortte: 'Doch het niet-ingeleefd zijn in de rol van Rosmer, 
door Chrispijn Sr., die teerde op zijn 'natuurlijken', nog immer bekorenden 
spreektrant, zonder ons één trek van Johannes Rosmer's dichterlijk wezen te ont
vouwen'.79 

Vergelijkbare verwijten troffen Enny Vrede en Nel Stants, twee actrices die 
zich onder leiding van Eduard Verkade aan de rol van Hedda Gabler waagden. 
Beiden vertoonden, naar het oordeel van de recensenten, te weinig spelemotio-
naliteit.80 

Maar ook beroemde buitenlandse actrices, die in Nederland Ibsen kwa
men spelen, moesten het meestal tegen Alida Tartaud-Klein afleggen. Eén van die 
actrices was Louise Dumont, die met het door haar en Gustav Lindemann geleide 
Düsseldorfer Schauspielhaus Nederland regelmatig aandeed. Meestal stond er bij 
zo'n tournee ook wel een Ibsen op het repertoire. Ook het spel van Louise Du
mont kenmerkte zich door fraaie houdingen, bewegingen en gebaren. Anders dan 
het spel van Alida Tartaud, bleef het bij haar echter uitsluitend buitenkant en 
ontbrak de innigheid.81 

Een andere actrice wier spel met dat van Alida Tartaud-Klein vergeleken 
werd, was Tilla Durieux. Toen zij hier in 1926 een Hedda Gabler ten beste gaf, werd 
haar in Hollandse ogen zeer opmerkelijke spel tot in details beschreven.82 Wat 
met name opviel was het feit dat ze, zeer nadrukkelijk, met heel haar lichaam ac
teerde. Vooral het spel van haar handen sprong daarbij in het oog: steeds nerveus 

79 Top Naeff, Dramatische Kroniek, dl.III, pn-27. Vergelijk Ks., Algemeen Handelsblad 

12.3.1921: natuurlijk, los spel maar geen begrip en verbeelding, uirroepen op nonchalante 

toon en had breder en waardiger gekund. Er waren overigens ook recensenten die het los

se spel van bijvoorbeeld Frirs Tartaud prefereerden boven dat van zijn echtgenote. 

80 Over Enny Vrede (Die Haghespelers, 1913): felle momenten van hartstocht en jalouzie ont

braken (W, Vaderland 13.12.1513 (av)); het was een schets, soms met mooie lijnen maar de 

diepe schaduwen zagen we niet en men voelde niet de gloeiende, allesverterende haat 

(Barbarossa, Telegraaf 20.12.1j13). Met mevrouw Tartaud had Enny Vrede overigens wei 

her gracieuze, het poseren en met strakke schoonheid bewegen gemeen, alsmede de natuur

lijke dictie. Over Nel Stants (Vereenigd Tooneel, 1930): re veel aan terughoudendheid (WN, 

Maasbode 31.3.1930), mist temperament (H.G. Cannegietet, Oprechte Haarlemsche Cou

rant 3.4.1930) en gaat niet naar de diepte van de afgrond (NRC? 11.4.1930 (av). 

310 

http://20.12.1j13


' S P E E L E E N E C H T , L E V E N D M E N S ! ' 

Zie voor die mooie standen bijvoorbeeld Het Tooneel 6 (1920-1921), pm-122: Dutnont zocht 
haat ktacht in mooie standen en standbeeldachtig in plaats van mooi. De tecensent van de 
NRC (15.12.1920) heeft het zelfs ovet zeer mooie standen: 'dat met een knie gebogen liggen 
was zeet mooi van exptessie'. Het tekort aan 'innigheid' blijkt uit de volgende citaten: 
Begaafde actrice op wiet houding, gebaat en dictie men weinig kan aanmetken, doch zij 
doet mij te veel naar een sterker ryhtme, een grotere onttoering verlangen. (Ks., Algemeen 
Handelsblad 17.12.1920 (av)). In Het Tooneel (6 (1920/1921), P122) werd haar spel als Lona 
Hessel 'niet warmbloedig' genoemd. W.B. noemde Dumonts optreden in Pijlers van de 
samenleving (Stützen der Gesellschaft) in de Telegraaf van 17 december 1920 'Dresur'; aan
geleerd, koud, onpersoonlijk. Vetgelijk verder W.B., Telegtaaf 16.12.1920: 'Het viel echter 
[op?] dat de meest gewichtige woorden [vaak?] meer naar voren werden gebracht dooi 
zorgvuldige uitspraak, door klemtoon, dan door [innerlijke?] intonatie.' Verder was hier 
ook sprake van nadrukkelijk zeggen, van een nadrukkelijke mise-en-scène, van reproduc
tie in plaats van scheppen op het toneel. Naeff (Groene Amstetdammer 1.1.1921) brengt 
dit alles in vetband met het expressionisme en de recensent van de Telegtaaf met 'roman
tisch' toneel. 

Dat ftaaie in het spel van Louise Dumont werd overigens in 1905 al beschreven. Over haar 
vertolking van de rol van mevrouw Alving schreef men onder meer: gemakkelijk en na
tuurlijk bewegen, mooi stil spel (Van Hall, Gids 1905, IV, P568-570) en enorme techniek die 
mooi beweegt en gebaart (GvL, Algemeen Handelsblad 25.11.1905). Eenjaar later speelde 
zij haar Hedda Gabler op vergelijkbare wijze: haar spel werd bij die gelegenheid, tamelijk 
negatief, gekarakteriseerd als een aaneenschakeling van fraaie standen, bewegingen en ge
baren. Verder was er sprake van 'mooie poses', 'gracie-vol, à la Duse, op een sofa gaan lig
gen' en van 'mooi tussen de gotdijnen staan'. Ook dit keet: lome sierlijkheid in gang en 
gebaar en mooi en gemakkelijk bewegen. Opvallend deze keer de kritiek op haar dictie die 
verwaarloosd werd genoemd en ook 'opzettelijk mindet duidelijk spreken' ('een natuut-
lijkheid die ophoudt kunst te zijn'). Zie voor dit alles achtereenvolgens OK, Telegtaaf 
24.3.1906; GL, Algemeen Handelsblad 24.3.1906; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 26.3. 
1906; FC, Oprechte Haarlemsche Courant 27.3.1906; NRC 24.3.1906; Van Hall, Gids 1906, II, 
P172. 

In 1908 werd naar aanleiding van Kleine Eyolf (Klein Eyolfj geschreven dat het hief om vei-
standskunst ging, vol hindetlijke trucs, dressuur. Mache (Rössing, Nieuws van den Dag 
30.11.1908). En V.B. in het Algemeen Handelsblad van 28.11.1908: In I waren prachtige 
standen van Louise Dumont, mooi bewegen van armen en handen. In II en III vraagt het 
publiek om meer dan mooie standen en mooi kledetbeweeg. Vergelijk verder naar aanlei
ding van de Spoken-productie van 1913 over Schwab in de rol van Mandeis: iedet zinnetje 
had het beoogde effect. De dictie werd ondersteund dooi houdingen en bewegingen, alle 
even katakteiistiek. Opgeheven domineeshand, uitgestoken domineesvinger deden prach
tig dienst (NRC 10.2.1913) en naai aanleiding van de 1919-iepiise van Kleine Eyolf (Klein 
Evolfj over Rika Hopper als Rita: ondeilijnde de wootden mooi dooi haai voottteffelijke 
plastiek (Ki?, Nieuwe Arnhemsche Courant? 20.10.1919). 

Alleen de gtote aandacht voot de details van Duiieux' acteerstijl, maakt al duidelijk dat 
dit iets was wat men in Nederland niet kende. Het acteten van Durieux werd overigens 
'modern' genoemd, modern door de zogenaamde directe behandeling tegenovet het matte 
gedempte ouderwerse spel (zie onder andere Maasbode 28.1.1926). Alleen U. (Algemeen 
Handelsblad 20.1.1926) plaatste haat acteetstijl tegenover 'het meet ingetoomde spel van 
het moderne toneel'. 
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in beweging.83 Verder was er nogal wat aandacht voor Durieux' mimiek. Er werd 
geschreven over 'een masker van wreedheid' met 'vurige, wilde ogen', over 'loe
rende haatblikken' en over 'tanden die in haar onderlip zijn 'geplant". Haar 
stemgebruik tenslotte was ook niet alledaags: trillend van emotie, zich kenmer
kend door overgangen van bijtend en rauw naar vleiend en verleidelijk.84 

Aanvankelijk hielden bewondering en gereserveerdheid elkaar in even
wicht. Eenjaar later bleek waar de voorkeur van de Nederlandse recensenten wer
kelijk lag. 'Niet in details verbijzonderend' en geen absolute overgave maar 'in 
het afgedempte vetruimd', schreef men met instemming naar aanleiding van een 
nieuwe Hedda Gabler van mevrouw Tartaud, dit keer ook door haarzelf geregis
seerd. 'Ze blijft ver van de hysrerica vol duivelse streken', schreef Naeff, 'zich vor
stelijk onderscheidend van de ideale dame alleen al door de wijze waarop zij haar 
shawl draagt'.85 

Resumerend kan het spel van Alida Tartaud-Klein worden getypeerd als 
een weloverwogen, ingehouden, sobere benadering die zich kenmerkte door een 
natuurlijke dictie, door een (gedoseerd) gebruik van kunstmatige, mooie poses, 
bewegingen en gebaren, maar waarbij op bepaalde momenten tevens een binnen
kant en een diepe bewogenheid werd gesuggereerd of uitgespeeld. De reacties op 
het spel van Enny Vrede, Nel Stants, Louise Dumont en Tüla Durieux maken dui
delijk dat het spel in een stuk van Ibsen dus niet te gewoontjes en te onderkoeld 
mocht zijn, niet te uiterlijk maar zeker ook niet te gedetailleerd. 

In deze stijl die het midden lijkt te hebben gehouden tussen de realisti
sche, sobere en onnadrukkelijke Ibsen-stijl en de grote negentiende-eeuwse stijl 
met zijn poses, mooie bewegingen en gebaren en de bij momenten groot uitge
speelde emoties, speelde ook Else Mauhs in 1525 haar Nora. Die vertolking werd 

Het was nog sterker, gezien de kwalificatie 'wringende klauwen' die een van de recensen

ten (U.) er voor reserveerde. Vergelijk verder ook: nu eens beweegt ze [haar handen] met 

haastige klapjes op de tafel of op een stoel, dan weet maakt ze kleine, afschuddende ge

baartjes (FL, Nieuwe Courant 19.1.1926). 

Zie voor dit alles L.v.d.E., Tijd 20.1.1926; J.B. Schuil, Haarlems Dagblad 27.1.1926; H.G. 

Cannegieter, Oprechte Haarlemsche Courant 27.1.1926; Haagsche Courant 19.1.1926; NRC 

19.1.1926. Over Durieux' stemgebruik ook: verdoffend tot een schor reutelend geluid 

(NRC). Daarbij ondetsteunde ze een en ander nog eens met kott uitgestoten geluiden tus

sen de tekst door, ter accentuering (FL). 

Top Naeff, Groene Amsrerdammer 12.5.1928. 
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onder meer omschreven als gedaan in een 'voorname stijl' met veel halve tinten 

en ook met veel intelligent stil spel. De bedrijven twee en drie speelde zij als een 

grote tragedienne, die al het bijkomstige vergeten deed.86 

Ook in deze periode was de negentiende eeuw nog niet helemaal van het toneel 

verbannen. De Spoken van 1913 onderscheidde zich dan wel in positieve zin door

dat was afgezien van het streven naar geheimzinnigheid, dat neemt niet weg dat 

er ook van alles op viel aan te merken. Meer dan eens werd geconstateerd dat 

Schwab er niet in geslaagd was de voorstelling tot een eenheid te smeden.87 Uit een 

brief die mevrouw Simons-Mees naar de redactie van de N R C stuurde, werd dui

delijk dat het in de voorbereiding dan ook wel aan het een en ander ontbroken had: 

'Men kan toch moeilijk meenen [...] dat 11 dagen, onderbroken door voortdurend 

heen en weer reizen, - waarbij mevrouw Belder o.a. Woensdagavond in Den Haag 

was, Donderdagavond in Arnhem, Vrijdagochtend terug in Amsterdam, waar zij 

direct doorging naar 't Paleis voor de generale repetitie: Vrijdagavond première! -

een fair change geeft voor het spelen van zulk een verpletterend moeilijke rol. 

Toen ik mevrouw Belder Woensdagmiddag sprak, was zij er bijna wanhopig on

der, dat zij die rol, die zij, na zoo korte voorbereiding, nauwelijks goed kende en 

nog totaal niet in haar macht, niet bezonken voelde en die zij zoo graag geheel 

doorgespeeld had van uit haar eenvoudigen opzet van het eerste bedrijf, al Vrij

dagavond op moest brengen. En ditzelfde geldt voor de andere artiesten, behalve 

dan den heer Schwab, die dominé Manders vroeger al gespeeld had.' 

Tot aan 15130 blijft 'gebrek aan eenheid' het meest gehoorde verwijt. Ook wordt 

acteuts wel te uiterlijk spel, gebrekkig samenspel en onvoldoende rolkennis ver-

Algemeen Handelsblad, 19.10.1925 en Telegraaf, 20.10.1025. Vergelijk ook Vaderland 18.10. 

1925: Else Mauhs maakte er poëzie van. 

Voorstelling miste eenheid van stijl en stemming (J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 

8.2.1913). Jammer dat Schwab het spel niet in een richting heeft kunnen leiden. Stemming 

in I werd in de volgende twee actes verbroken (NRC 8.2.1913). Het spel van Charles Gilhuys 

in de rol van Osvald werd melodramatisch, met te heftige theatrale exclamaties, meer 

buitenkant dan binnenkant, theatraal en dik genoemd (J.B. Schuil, Haarlemsen Dagblad 

10.2.1913; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 8.2.1913; V.B., Algemeen Handelsblad 8.2.1913; 

NRC 9.2.1913). 

NRC 10.2.1913 
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weten. Zo 'Ibste' de souffleur van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch 

Tooneel' hoorbaar mee bij de ïsiiz-productie van De wilde eend.S9 Een ideale ensce

nering lijkt in deze jaren nauwelijks realiseerbaar. Bij al het mooie dat Alida 

Tartaud-Klein liet zien, viel zelfs op de ensceneringen van het Rotterdamsch 

Tooneel van alles aan te merken. Top Naeff weet dat aan de artistieke versnippe

ring. Pas als alle goede acteurs in één gezelschap verenigd zouden worden, zou er 

van een modeluitvoering sprake kunnen zijn.90 

9.5 De periode (193i-}i^55- 197z: psychologische 
geloofwaardigheid 

Toen Alida Tarraud-Klein in 15127 haar Hedda Gabler weer op het repertoire nam, 

liep haar carrière al ten einde. Zij bleef nog twee seizoenen aan het Nieuw 

Rotterdamsch Tooneel verbonden en trad daarna, tot 1935, slechts incidenteel 

op. Haar laatste Ibsen speelde ze in 15131, toen zij in een jubileumvoorstelling ter 

ere van Henri Morriën nog één keer de rol van Hedda Gabler vertolkte. Andere 

actrices konden gaan proberen hun stempel te drukken op de Ibsen-traditie in 

Nederland. 

Daar zou het niet van komen. Uit de kwantitatieve analyse bleek al dat de 

frequentie waarmee Ibsen op het repertoire verscheen na 15130 scherp daalde. In 

1928 was de in de negentiende eeuw gesitueerde enscenering van Een vijand van 

het volk met instemming begroet. Ibsens stukken werden niet meer als eigentijds 

ervaren. Het waren kostuumstukken geworden die zich afspeelden in een ander 

tijdperk. 

Door die sterk verminderde frequentie waarmee de stukken van Ibsen 

werden geënsceneerd, is het niet mogelijk om de ontwikkelingen in het acteren 

in de jaren dertig en veertig op de voet te volgen. Pas rond 15156, het jaar waarin 

Ibsens vijftigste sterfdag werd herdacht, werd duidelijk hoe de opvattingen over 

de voor Ibsen geëigende speelstijl veranderd waren. Binnen een kleine drie jaar 

waren hier toen zeven Ibsen-producties te bewonderen. 

89 A. de R., Kroniek III (1917), PI24. 

90 Top Naeff, Groene Amsterdammer 20.10.1925 (naar aanleiding van Een poppenhuis (Nora), 

met Else Mauhs). De voorstellingen die als geheel het beste geslaagd waren, waren ook nu 

weer de srukken van Ibsen die war meer aansloten bij de negentiende-eeuwse dtamatur-

gie: een enscenering van Pijlers van de samenleving (Rotterdamsch Toneel, 1917), en twee van 

Een vijand van liet volk (Rottetdamsch Tooneel, 1922 en Het Schouwtooneel, 1928). 
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Twee zaken springen daarbij in het oog. In de eerste plaats was de negentiende-
eeuwse opvoeringspraktijk steeds verder weg komen te liggen. Het feit dat het 
toneel na de Tweede Wereldoorlog structureel gesubsidieerd werd, zal daar zeker 
een belangrijke rol in hebben gespeeld. Men kon zich daardoor altijd een rede
lijke repetitieperiode veroorloven. Gebrek aan rolkennis wordt nog maar spora
disch gesignaleerd. Het gebrek aan eenheid en tekortkomingen in het samenspel 
waren euvelen die nog niet volledig uitgebannen waren, maar er was op z'n 
minst sprake van een zekere mate van ensemblespel.91 Ook wat bijvoorbeeld de 
mise-en-scène betrof, lijkt er over de hele linie een zekere vakbekwaamheid be
reikt te zijn die uitschieters naar beneden sterk deed detoneren. 

Een voorbeeld van zo'n uitschieter naar beneden was de bijdrage van het 
Nieuw Nederlands Toneelgezelschap aan de Ibsen-herdenking: een Hedda Gabler 
die op 3 december 15157 m première ging en die onder auspiciën van een Italiaanse 
regisseur tot stand was gekomen. In deze stijf en statig geënsceneerde productie 
richtten de acteurs zich vaak nadrukkelijk tot de zaal, wat het samenspel bepaald 
niet ten goede kwam. Anton Koolhaas schreef in dit verband over een opera-ach-
tige regie waarbij de personages als zangkwartetten voor het voetlicht stonden. 
Ook de manier waarop de acteurs hun respectievelijke rollen vertolkten riep het 
negentiende-eeuwse melodrama in herinnering.92 

In de tweede plaats was de grote stijl waarmee Alida Tartaud-Klein Ibsen 
te lijf ging definitief verleden tijd geworden. Er traden in of rond het herden-

91 Zie hiervoor bijvoorbeeld de reactie van Ben van Eysselsteijn op de Engelse Hedda Gabler 

(1955) met in de hoofdrol Peggy Ashcroft. In de Haagsche Courant van r maart 1995 sprak 

hij van een modelvoorstelling met een uitzondetlijk sterke bezetting, homogeen van stijl, 

kunnen en niveau. Op het ensemblespel van de Nedetlandse gezelschappen viel in zijn 

ogen wel het een en ander aan te merken, ook omdat men steeds van gezelschap vetander-

de. TE vond daarentegen dat de Engelsen het stuk op een oudetwetse manier preseuteer-

den: een hoofdactrice met daaromheen de andere spelers gegroepeerd (Tijd, 3.3.1955). Deze 

twee reacties, die haaks op elkaar lijken te staan, bevestigen beide de notm: een steractrice 

omringd door tweede gatnituut is ouderwets en gewenst is een stetke ensemble, homo

geen van stijl, kunnen en niveau. 

92 Vrij Nederland 7.12.1957 en zie ook Jan Spierdijk, Telegraaf 4.12.1957. Wat het melodrama

tische acteten betteft: Haagse Post 14.12.1957: rest leek op figuten uit de oude toverlan-

taatn (met petetolielicht); Jeanne van Schaik-Willing, Gtoene Amsterdammer 14.12.1957: 

we waren nu eens bij De twee wezen, dan weer bij De drie musketiers. Zie vetder voor dit alles 

ook H.A. Gompetts, Patooi 4.12.1957: regie had een srerke nadrukkelijkheid gegeven aan 

het drama waaraan schakeringen waren opgeofferd. 
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kingsjaar ook geen andere acteurs of actrices voor het voetlicht die, in een andere 

stijl, een stempel op de Ibsen-traditie wisten te drukken. Daar kregen ze ook nau

welijks de kans toe. Gezelschappen droegen één, hooguit twee steentjes bij aan de 

Ibsen-festiviteiten en daar bleef het bij. 

Ingewikkelder ligt het met het realisme, de acteeropvatting die in de 

periode 1913-1931 naast die van Alida Tartaud-Klein werd getolereerd en die in 

praktijk werd gebracht door Greta Lobo-Braakensiek (Nora, 1918), Else Mauhs 

(Nora, 1928) en Fie Carelsen (Rita, 1928). Deze actrices werden geprezen omdat hun 

vertolkingen 'naar het leven gemeten' waren, omdat ze hun rollen niet speelden, 

maar 'intens leefden', of omdat ze 'een mens op de been brachten'. 

Ook dertig jaar later lijken de prestaties van de acteurs naar het werkelijke 

leven gemeten te worden, maar de formuleringen die men in de jaren twintig ge

bruikte komen daarbij niet meer voor. Het sleutelwoord is geloofwaardigheid: 

psychologische geloofwaardigheid wel te verstaan, en het is daarvoor niet langer 

noodzakelijk dat het spel zoveel mogelijk aan gedrag in de werkelijkheid doet den

ken. Het gaat om de werkelijkheid volgens de wetten van het toneel. Een zekere 

mate van toneelmatigheid is zelfs een vereiste. Met andere woorden: in de jaren 

vijftig speelt men Ibsen niet meer op een manier die het publiek het gevoel geeft, 

dat het getuige is van gebeurtenissen die zich in het werkelijke leven afspelen, 

maar op een manier die nadrukkelijk de sporen draagt van een conventie zoals die 

zich vanaf 1930 heeft ontwikkeld. De vraag is dan om welke conventie, of om welke 

conventies het hier gaat. Wat precies de marges zijn waarbinnen regisseurs en ac

teurs zich kunnen bewegen. Welke conventies worden wel, welke niet meer geto

lereerd, of in welke mate kunnen conventies al dan niet veronachtzaamd worden. 

Ook voor deze periode geldt dat het buitengewoon moeilijk is om direct 

uit de recensies te destilleren wat de voorwaarden waren waaraan een aanvaard

bare Ibsen-enscenering moest voldoen. En ook hier geldt dat vooral duidelijk 

werd wat 'norm' was op de momenten dat hij werd geschonden. Die schendingen 

konden tweeërlei zijn: ensceneringen konden te toneelmatig of juist te weinig 

toneelmatig zijn. In het eerste geval v/as er gebruik gemaakt van conventies die 

achterhaald waren en in het tweede geval ontbraken de heersende conventies ge

heel of gedeeltelijk. 

De aan de negentiende-eeuwse opvoeringspraktijk herinnerende Hedda 

Gabler van het Nieuw Nederlands Toneel uit 1957, is een duidelijk voorbeeld van 

een enscenering waarin gebruik gemaakt werd van achterhaalde conventies. Een 
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enscenering die, over de hele linie genomen, nog net aan de goede kant van de 
streep bleef, was De wilde eend die in 1956" door Bob de Lange werd geregisseerd bij 
het Rotterdams Toneel. Het was een 'ambachtelijke', 'met grootse toewijding' en 
'met veel piëteit' gemaakte en gespeelde enscenering waar weinig tegen in te 
brengen viel. Pluspunten waren de kundige, levendige en beweeglijke mise-en-
scène en het oog voor details. Verder was De Lange erin geslaagd om de acteurs 
als een ensemble te laten opereren. Ook de individuele acteerprestaties werden in 
positieve termen beschreven maar kwalificaties als 'bezonnen', 'menigmaal voor
treffelijk toneelspel', 'verdienstelijk karakterspel' en 'gevarieerde en zorgvuldige 
typeringen' gaven tevens aan dat hier op de planken geen 'mensen' tot leven wer
den gewekt.93 

De bijdrage van Toneelgroep Puck, een Bouwmeester Solness [1956] geregis
seerd door Cas Baas, is een duidelijk voorbeeld van een enscenering waarin 'te 
weinig' werd toneelgespeeld. In de ogen van de recensenten deed men in deze en
scenering niet veel meer dan het doorgeven van tekst. Door 'bloedeloze figuren' 
werden op radde, moderne wijze mededelingen uitgewisseld waarbij alleen de 
regisrers met - en zonder stemverheffing werden gebruikt. Het spel van Guus 
Verstraete in de titelrol werd omschreven met zinswendingen als 'kende z'n rol 
van buiten en liep er, soms met z'n handen in z'n zakken, soms druk gebarend, 
mee heen en weer'. Zijn Solness - een vervelende jongeman, in sportcolbert, met 
een heleboel tekst die niet bij hem paste - leek in niets op een kunstenaar. 

93 Vergelijk hier ook wat Jan Spierdijk in de Telegraaf van 2j.ro. 1956 schreef over Jan Teu-

lings in de rol van Ekdal: 'niet onverdienstelijke mannetjesmakerij'. Sommige recensen

ten waren kritischer. Niet alleen beoordeelden zij de enscenering als geheel als een wat 

plichtmatige teptoductie, ook over de individuele acteerprestaties schreven zij in minder 

lovende bewoordingen. 'Van-dik-hout-zaagt-men-planken-karakteristieken' is daar een 

mooi voorbeeld van (Jeanne van Schaik-Willing, Groene 3.11.1956}. Dit verschil van inzicht 

- (nog net) geloofwaardig of re veel toneelspel - spitste zich toe in het oordeel over het spel 

van Ton Lutz. Zijn vertolking van de rol van Hjalmar werd door sommigen beoordeeld als 

een sublieme creatie (Jan Spierdijk, NRC 27.10.1956 en Frans Brakkee, Nieuwe Eeuw 17.11. 

1956), door anderen als her weggeven van een nummertje (Pierre H. Dubois, Vaderland 

14.11.1956; Jos P., Binnenhof, 4.11.1956; H.A. Gomperts, Parool 27.10.1956). 

94 Jan Spierdijk, Telegraaf, 10.10.1956. HX. Prenen (Haagse Post 20.10.1956) noemde Solness 

een sportleraar in plaats van een kunstenaar en Hilde meer een dwepend meisje dan een 

bosgeest. De recensent van het Algemeen Handelsblad katakteriseerde de toon van Ver

straete verder als een 'oppervlakkige commandotoon' (B.S., Algemeen Handelsblad 10.10. 

1956). Van hem is ook de kwalificatie 'hier werden op radde, moderne wijze mededelingen 
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In vergelijking met deze Bouwmeester Solness riepen de twee Ibsen-producties bij 
de Haagsche Comédie veel gematigder reacties op. Het meest in het oog sprin
gende kenmerk van deze ensceneringen was het gedempte, getemperde karakter. 
Over het door Cees Laseur geregisseerde Een poppenhuis, dat op 6 oktober 1955 in 
première ging, schreef Pierre Dubois onder meer dat Laseur de gevoelsexpres
sies had weten af te dempen. Wanneer hij zich zou hebben overgegeven aan de 
romantische heftigheid en felheid van de historische situatie, dan zou de psy
chologie van de personages door de omvang van de tegenstelling met wat voor 
ons gevoel psychologisch aanvaardbaar was, ieder meegevoel bij voorbaat heb
ben uitgesloten.95 

Alhoewel men zich over het algemeen wel kon vinden in deze aanpak, was 
voor sommige recensenten duidelijk dat er ook iets aan ontbrak. Ook hier gold 
dat in het uitbeelden van emoties voor sommigen de ondergrens niet gehaald 
werd: de enscenering was te vlak, miste duidelijke accenten en contrasten en ook 
aan spankracht was er iets verloren gegaan. Cor van der Lugt Melsert sprak zelfs 
van een 'weinig sfeervolle vertoning' en vond vooral Heleen Pimentel in de titel
rol te kort schieten.96 

Een klein jaar later, op 29 september 1956, kwam de Haagsche Comédie 
met Spoken. Op deze door Joris Diels geregisseerde productie reageerde Dubois op 

uitgewisseld'. Zie verder A. Koolhaas, Vrij Nederland 20.10.195S (srerk gestileerde manier 

van spelen, geen nuances); NRC 10.10.195« (stilering en hoog tempo, geeft tekst slechts 

doot. Solness heeft een veel te strakke en agressieve toon, geen nuancering en diepte); 

D. de L. Volkskrant '.10.1956 (we hebben tekst gehoord, met en zondet stemverheffing. 

Alle onder en bovenronen weg). De eigentijdse kostuums en de tijdloze, abstracte decors 

zullen zeker een rol hebben gespeeld bij deze waarnemingen. 

95 Vaderland, 7.10.1955. Vergelijk verder Jos P., Binnenhof 7.10.1955: Cees Laseur is het dra-

kerige niet uit de weg gegaan maar hij heeft het getemperd en voor een sobere, maar soe

pele, vanzelfsprekende mise-en-scène gezorgd; Ton Elias, Nieuwe Eeuw 15.10.1955: Cees 

Laseur heeft de goede smaak gehad het tijdsdocument in tact te laten, doch de felheid der 

kleuren die thans nier meer nodig is te tempelen; W. Wagener, Rotterdamsch Nieuws

blad 1S.10.1955: Regie heeft bepaalde scènes terecht in een zeet gedempte toon gehouden. 

Andere kwalificaties van de enscenering waren ingetogen, bescheiden, beheerst en inge

houden. 

96 Zie onder meer C.B. Doolaard, Haarlems Dagblad 7.10.1955; Jan Ros, linie 15.10.1955; Cor 

van de Lugt Melsert, Elsevier 15.10.55. Vergelijk hier ook Jan Lamers (Volkskrant 7.10.1955) 

over Pimentel: geforceerde cypering, nergens doorleefd karakter, lichte toets. Vergelijk ook 

BS, Algemeen Handelsblad 7.10.1955: Pimentel miste innerlijke kracht. 
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een vergelijkbare manier: 'Zijn regie was zorgvuldig afgedempt en het spel werd 
voortdurend naar binnen gericht. Het intomen van het uiterlijk pathos is een 
van de grootste diensten geweest die Diels Ibsen heeft kunnen bewijzen', schreef 
hij in het Vaderland van ï oktober 1956. Ook nu tekende een flink aantal van zijn 
collega's bezwaar aan tegen de ingetoomde stijl.97 Zo gaf de recensent van de Tijd 
toe dat de zegging van de tekst bijzonder indringend en puntig was, maar daar 
stond tegenover dat de nadruk die gegeven werd aan de inhoud van het woord, 
ten koste ging van de emotionele inhoud. Het stuk werd daardoor geen 'erva-
ringswerkelijkheid'. Zich toespitsend op de manier waarop Fie Carelsen als me
vrouw Alving de slotscène speelde, voegde hij daaraan toe: 'In het slottafereel 
ziet men nog slechts een afglans van wat Fie Carelsen tien jaar geleden op dit 
moment deed.'98 

Ook het bezoek en het optreden waarmee Peggy Ashcroft Nederland in 
1955 vereerde, maakt tenslotte nog iets duidelijk over de manier waarop er hier in 
een stuk van Ibsen geacteerd diende te worden. Net als Tilla Durieux, bijna vijftig 
jaar eerder, speelde Ashcroft haar duivelse Hedda Gabler met een grote rijkdom 
aan plastische en mimische details, of, zoals Dubois schreef: 'Ze geeft ieder ge
baar, iedere oogopslag, ieder woord dat ietsje meer waardoor het betekenis krijgt.' 
En net als bij Durieux destijds, werd ook nu het spel uitgebreid in de pers be
schreven.99 Het oordeel luidde uiteindelijk virtuoos, trefzeker maar ook te geper
fectioneerd, te weinig bloed en hart. De gedetailleetde beschrijvingen maken in 
ieder geval duidelijk dat deze speelstijl 'onhollands' was en het lijkt erop dat de 

97 Mogelijk ook omdat Diels verder ging dan alleen maar het afdempen van emoties. Er lijkt 

sprake geweest te zijn van een strakke regie. Vergelijk hier ook: P.J. Handelsblad ï.ro.195ft 

zeer ingehouden regie, spelers mogen zich nergens buiten de strakheid van deze voorsrei-

ling plaatsen, srerke innerlijkheid; Drosre, Algemeen Dagblad 1.10.15156: met een bewon

derenswaardige beheersing en strakheid. 

98 LH, Tijd 1.10.1956. De recensent verwijst hier naar het optreden van Carelsen in een Spoken 

van het Residentie Tooneel, een enscenering die in 1939 zijn première beleefde en kort na 

de oorlog weer op het repertoire genomen werd. Vergelijk hier ook CJ. Wisse (Vrije Volk 

1.10.1956) over Fie Carelsen: zeer mooie en verantwootde cteatie, diep doorvoeld; roch had

den we op enkele momenten iets feller en bewogener spel gewenst. Overigens gaf Diels 

door de manier waarop hij het slot had geënsceneerd her antwoord dat Ibsen nadrukkelijk 

open had willen houden: mevrouw Alving snelde ontzet weg, nadat ze het gif uit haat 

handen had laten vallen (NRC ?.IO,1956). 

^ Pierre H. Dubois, Vaderland 1.3.1955 en BS, Algemeen Handelsblad 1.3.1955. 
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Nederlandse recensenten in 1955 nog steeds van een ietwat afgedempte speelstijl 
hielden, zonder al teveel bijzondere details.100 

Wat in de jaren vijftig in ieder geval vereist was, was een soepele, beweeg
lijke mise-en-scène, oog voor details, ensemblespel en een geloofwaardige type
ring of verbeelding van de personages waarbij het karikaturale, maar ook het al te 
gedetailleerde en geprononceerde, vermeden diende te worden. Aan emoties 
mocht niet te vlak, maar zeker ook niet te heftig uiting worden gegeven. Om het 
concreter te maken: anno 1956 was de ideale Ibsen-enscenering een enscenering 
die het midden hield tussen de kundige, beweeglijke, 'toneelmatige' De wilde eend 
van Bob de Lange en de soepele, afgedempte Een poppenhuis van Cees Laseur. 

Tien jaar later zag de ideale Ibsen er heel anders uit. De Hedda Gabler die Bob de 
Lange in 1966 bij de Nederlandse Comédie regisseerde, behoorde duidelijk tot de 
'toneelmatige' categorie en alhoewel het gebruik van humor, de blijspeltoon, de 
distantie en het karikaturale in deze enscenering ook op wat bijval kon rekenen, 
is het toch evident dat een benadering als deze terrein begon te verliezen.101 

Spierdijk vond de enscenering zo uiterlijk en vond dat de karakters zozeer aan de 
oppervlakte opereerden, dat hij niet eens van een regie-opvatting wilde spreken. 
Te zeer theater, te zeer verstoken van het onblusbare, innerlijke vuur, was zijn 

100 Om de details te geven: wrede, nerveus trekkende mond, bevriezende blikken, schichtige 

oogopslag, abrupte, schichtige bewegingen, rusreloze handen. Dit wat haar mimiek en 

gestiek betreft. Net als in het geval Durieux was ook hier sprake van gladde, glijdende be

wegingen (soepelheid van een kat). En ook hier was de dictie opvallend: abrupre, wisselende 

inronaties, sterk betoonde aanzet van de inzet harer zinnen, beginr elke zin met een pis

toolschot dat de rest van de zin ovetstemt, elke zin die met T begon sneed als een scheer

mes in maar kon dan vaak verveeld inzinken en bijna toonloos eindigen, overgecultiveerde 

spreeksrem, verborgen haar in de srem, dierlijk kreunen als ze het manuscript verbrandr. 

Zie voor dit alles A. Brugmans, Haagse Post 5.3.1955; P., Maasbode 1.3.1955; NRC 3.3.1955; 

H. Gomperts, Parool 1.3.1955; TE, Tijd 3.3.1955; Ben van Eysselsteijn, Haagse Courant 

1.3.1955; Bs., Algemeen Handelsblad 1.3.1955; W. Wagener, Rotterdamse Courant 7.3.1555; 

Jan Heyn Jr., Telegraaf 1.3.1955. 

101 Wat de bijval betreft: Hans van den Bergh, Parool 14.3.1955: veel oog voor humoristische 

details. Wil men niet vetregaand srileren, dan blijft gedistantieetde opvatting als deze de 

enige mogelijkheid; Trouw 14.3.1966: zeer geslaagde regie van Bob de Lange was er op uit 
om van de figuren rond Hedda zeer duidelijke types te maken met behulp van een humor, 

die zeer stijlvolle en goed genuanceerde karikaturen deed ontstaan; BS, Algemeen Han

delsblad 14.3.1966: blijspeltoon waar hij functioneel en dus striemend is. 
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oordeel. Anderen lieten zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Dubois schreef 
onder meer dat de realiteit van het stuk onvoldoende werd waargemaakt. In de 
Nieuwe Rotterdammer werd geconstateerd dat De Lange het stuk ten onrechte 
als een society-komedie had laten spelen.102 

Spoken, dat een halfjaar later bij Toneelgroep Theater in première ging, 
oogstte daarentegen bijna uitsluitend lof.103 Net als Laseur en Diels dat voor hem 
hadden gedaan, liet Croiset, die voor de regie van deze Spoken tekende, zijn ac
teurs ingehouden en verstild spelen, zonder heftige emoties en met vermijding 
van iedere pathos en van alles wat aan melodrama deed denken. Maar in vergelij
king met die twee ensceneringen uit de jaren vijftig, ging hij ook een stap verder. 
Er werd in de recensies gesproken van een geaccentueerde soberheid en versobe
ring. Alle franjes en romantische overbodigheden waren geëlimineerd, ieder thea
traal effect was vermeden en er was geen enkele poging gedaan om ergens een ac
cent stevig aan te zetten of op te dringen, ook niet met bewegingen of gebaren. 
Guus Rekers formuleerde het in de Groene van ï oktober 15166' als volgt: 'Ook bij 
de acteurs was ieder handje of beentje afgekapt [zodat], wat van buiten niet werd 
toegestaan, [...] van binnenuit [kon] groeien.'104 

In de jaren zeventig zouden deze lijnen worden doorgetrokken. In ieder geval 
nam de weerstand tegen de op psychologische geloofwaardigheid mikkende, 
'toneelmatige' ensceneringen steeds verder toe.105 In de recensies werd ook steeds 

ïoz Jan Spierdijk, Telegraaf 14.3.1966; Pierre H. Dubois, Vaderland 24.3.1966; Nieuwe Rotter

dammer 14.3.1966. 

103 Behalve deze twee ensceneringen was er in de jaren zestig ook nog een Nederlandse R05-

mersholm te zien (Toneelgroep Theater, 1963). Uir de recensies valt nauwelijks een coherent 

beeld af te leiden. De aanwijzingen dat het eindresultaat te toneelmatig was, zijn het tal

rijkst. Zo had W. Wagener het in het Rotterdams Nieuwsblad van 1.67.1963 in verband 

met Kroll over een 'breed aangezette stijl'. Volgens de Arnhemse Courant van 1.4.1963 

deden de 'grote gebaren' van Brendel denken aan ochtendgymnastiek. In ieder geval leek 

de kwaliteit van het ensemble te kort te schieten. 

104 Zie voor dit alles W. Hartering, Telegraaf 19.9.1966; C. van Hoboken, Trouw 20.9.1966; Ben 

Bos, Nieuwe Linie 24.9.1966; Anton Deering, Algemeen dagblad 19.9.1966; Simon Kosrer, 

Haarlems Dagblad 29.11.1966; NRC 19.6.1966; W. Boswinkel, Algemeen Handelsblad 19.9.1966. 

105 Alleen in 1973 lijkt het de Haagse Comédie met Een poppenhuis nog één keer gelukt te zijn 

om in deze stijl te overruigen. Daarbij moet worden aangetekend dat er in de recensies op 

deze 'museumuirvoering' (Manuel van Loggern, Algemeen Dagblad 17.9.1973) geregisseerd 

door Guido de Moor, maar heel weinig aandachr was voor de verrichtingen van de acteurs. 
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vaker en gedetailleerder ingegaan op zaken die als s torend werden ervaren. De 

volgende passage, afkomstig u i t de recensie die Willem Jan Ot ten schreef naar 

aanleiding van Pijlers van de samenleving (Haagse Comédie, 1978), is daar een mooi 

voorbeeld van. 

'Hadden deze Amerikanen iets ernstigs te melden, dan beenden ze energiek naar 

Bernick, ten einde, met hun mond op ongeveer tien centimeter afstand van zijn 

mond te gaan staan roepen; waren ze uitgepraat, dan liepen ze weet naar een uit

hoek van het toneel, al dan niet achterna gezeten doot de hoofdpersoon. Ik kan er 

maar niet aan wennen, aan dit van elke betekenis verstoken steunzooltoneel. 

Over deze geheimzinnige, uit een mij onbekend tijdvak stammende drentel-

patronen zou eens een verhelderend essay moeten worden geschreven. Ze komen 

mij voor de resten te zijn van iets dat onze betovergrootouders in een vlaag van 

kunstzinnige mensendieck bedacht hebben.106 Het toneel van de Haagsche Co

médie wordt, zo lijkt het, beheerst doot huiver, door een horror vacuï dat van elke 

woordenwisseling een stram ballet maakt, elke stilte vult met gestileetde geba

ren, alles wat in de wetkelijkheid een eigen, vaak traag ritme heeft, onderhevig 

laat zijn aan vliegende versnellingen, elke gedachtenpauze elimineert ten behoe

ve van een zo gesmeerd mogelijke afwisseling, elke weifeling in de dictie uitbant 

om vóór 23.00 uut klaar te kunnen zijn. [...] [SJteeds had men al van repliek ge

diend voor we de vraag goed en wel gehoord hadden. We bengelden achter de 

handeling aan, als conserveblikjes achter een zo juist getrouwd Lelijk Eendje . ' m 

Daniël de Lange (Volkskrant 27.9.1973) merkte op dat de 'regie met grote en scherpzinnige 

aandacht de ontdekking van de werkelijkheid die Nora stapsgewijs doormaakt' volgde. 

Van den Bergh (Parool 17.9.1973) roemde in dit verband de slotscène die Trins Snijders in 

alle koelte zeldzaam overtuigend en waar maakte om daar aan toe te voegen dat de Haagse 

Comédie naar 'die waarheid in toon, gebaat en houding [zou] moeten blijven zoeken in 

een tijd die op gracieuze afwerking en stijlvol raffinement wellicht raakt uitgekeken'. 

106 Klachten over mise-en-scènes die te beweeglijk waren, werden hier sinds de jaren negen

tig van de vorige eeuw al geuit. !n eersre instantie ging het steeds om die ensceneringen, 

vaak van buirenlandse herkomst, die niet in de 'symbolistische' stijl werden gespeeld. 

Vanaf 1905 werd in dit verband ook 'het steeds op eikaars stoelen gaan zitten' genoemd, 

een truc die met het spelen van een Franse comédie werd geassocieerd (1913) (J.H. Rö'ssing, 

Nieuws van den Dag 27.11.1905 en 8.2.1913). Later, in 1939, werd onophoudelijke beweeg

lijkheid in verband gebracht met een society-stuk (E., Algemeen Handelsblad 17.4.1939). 

Toch is die beweeglijke mise-en-scène blijkbaar iets dat tot de conventie is gaan behoren. 

Klachten etover worden pas in de jaren zeventig frequent. Zie hiervoor de volgende noot. 
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In de jaren zeventig werd zo definitief duidelijk dat er andere wegen bewandeld 
moesten gaan worden. Het mikken op psychologische geloofwaardigheid in een 
conventionele, toneelmatige stijl werd niet langer getolereerd. Hoe het dan wel 
moest en wat het vervolg was op die versoberde Spoken van Croiset, dat zijn vra
gen die hieronder beantwoord zullen worden. 

9.6 De periode 1972-1988 

9.6.1 Stilering en abstractie in de grote zaal 
Vanaf het moment dat ensceneringen, gespeeld in een conventionele, toneelmati
ge stijl en mikkend op psychologische geloofwaardigheid in de pers steeds na
drukkelijker onder vuur werden genomen, kwamen er in de grote zaal twee reac
ties. Of regisseurs gingen een zekere mate van stilering nastreven, zonder dat de 
suggestie van werkelijkheid helemaal overboord werd gezet; óf ze kozen voor een 
duidelijke en bewuste breuk met de 'realistische' speelstijl. 

107 Willem Jan Otten, Vrij Nederland 23.12.1978. Ook Jac Heyer reageerde scherp op deze en

scenering. Hij ging daarbij vooral in op de dictie: niettemin hindert mij de orarorische be

handeling van de tekst; het is techniek om zinnen ergens anders dan bij punten en kom

ma's af te breken en met overdreven rijzen en dalen van de stem kracht bij te zetten. Dat 

heer dan de stijl van de Haagse Comédie, voor mij een ouderwetse techniek, waarvan dit 

gezelschap een gevangene is geworden (NRC 4.1.1579). Vergelijk ook wat Niek Vroom over 

deze enscenering schreef in de Waarheid van 4 december 1978: Het is weliswaar een goed 

verzorgde voorstelling in historisch kostuum [... maar hij] lijkt in elkaar gezet met behulp 

van een al wat verouderd handboek voor toneel. 

Van de drie punren die Otten en Heyer hier kritisch aan de orde stelden- de opgelegde mi-

se-en-scène, gestiek en dictie - kwam de kritiek op de mise-en-scène het vaakst terug, 

meestal omdat hij zich kenmerkte door een reveel aan funcrieloze beweging. Karel van 

Muyden (Eindhovens Dagblad 13.9.1971) vond de mise-en-scène die Christidis 'bedacht' 

had voor Een vijand van het volk (Globe, 1971) met al het 'geagiteerde heen en weer geloop' 

'veel te uitvoerig'. Naar aanleiding van de ook door Coolen bij de Haagse Comédie geregis

seerde Hedda Gabler (1977) schreef Heyer (NRC 20.9.1977) over 'obligaat met loopjes rond 

het meubilair die je in elk conventioneel blijspel aan kunt treffen'. Gortzak (Volkskrant 

19.9.1977), die de zeer beweeglijke mise-en-scène in zijn recensie roemde, voegde daar wel 

aan toe dat Coolen 'z'n acteurs wel eens iets te veel over het toneel [liet] stappen'. Vergelijk 

ook Van den Bergh (Parool 3.11.1979) over Kleine Eyolf (Haagse Comédie, 1979): 'wat al te

veel beweeglijkheid om een indruk van totale stilstand te vermijden.' Vergelijk over deze 

enscenering ook André Rutten, Trouw, 3.11.1979: soorr toneel datje wat ontwend bent ge

raakt; Daniël de Lange, Volkskrant 3.11.1979: [in I een] overdaad aan rhearrale bedoelingen, 

aan tragische gebaren en houdingen nog voor dat de afgrond der gevoelens gepeild is. 
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Ton Lutz lijkt voor De wilde eend en Spoken, die hij achtereenvolgens in 1973 en 
1975 bij Globe regisseerde, voor die eerste optie te hebben gekozen. Naar aanlei
ding van De wilde eend constateerde Jan Paul Bresser dat Lutz alle opsmuk had 
weggeknipt, krullen had rechtgebogen en de tekortkomingen van de personages 
bij de spelers visueel zichtbaar had gemaakt zonder onmiddellijk in een karika
tuur te vervallen. Hij noemde de enscenering dan ook een lichte uitvergroting in 
de richting van het groteske. Zo rechtstreeks werd het niet door alle recensenten 
geformuleerd, maar in ieder geval uitte niemand naar aanleiding van deze twee 
ensceneringen kritiek op conventionele spelelementen die de werkelijkheidssug-
gestie hadden verbroken.108 Ook lijkt men het erover eens geweest te zijn dat Lutz 
niet op zo'n complete werkelijkheidssuggestie was uitgeweest maar dat hij doel
bewust een klein beetje van het realisme was afgeweken.109 

108 Jan Paul Bresser, Volkskranr 4.1.1974. Joop Bromet (Elsevier 2j.r2.1973) noteerde dat de 

personages in deze enscenering haasr mechanisch aan elkaar waren geklit zodat er geen 

ontkomen meer mogelijk was en noemde Gregers daar het duidelijkste voorbeeld van: 

'een speelpoppetje dat eenmaal opgewonden bepaalde bewegingen móet maken'; Dubois 

sprak in het Vaderland 10 januari 1974 van een zekere ironie (om de talrijke onwaarschijn

lijkheden verteetbaat te maken); Jan Spierdijk (Telegraaf 15.12.1973) was van mening dar 

Lutz van de werkelijkheid was uitgegaan maat, als met een aanwijsstok, de symboliek in 

het stuk aanwees waat die maat aan de orde was. Alleen Koolhaas klaagde over de ergerlij-

ke inzetten van Edda Barends als Hedvig, 'dat soott kinderlijkheid dat men op het toneel 

nog steeds als levensecht schijnt te beschouwen' (Vrij Nederland 12.1.1974). De recensent 

van de NRC sprak over 'supernaruralistisch spel' en 'understatement' en had, omdat de 

dramatische momenten nu verloten gingen, wel een wat bredere speeltrant of verder

gaande stileting gewenst. Naar aanleiding van Spoken (Globe, 1975) werd in de Haagse 

Courant van 11 maarr 1975 over analyserende, niet ironiserende karikaturen geschreven. 

Jan Paul Bresser (Volkskranr 18.3.1975) sprak over rechtstteeks uitgetekende tollen, zondet 

buitensporige accenten of overtollige versieringen maar wel met de nodige, scherpe 

nuances. Daarbij werd een en ander zo heftig mogelijk uitgevoerd, was er sprake van een 

opmerkelijke theatrale emotionaliteit en stetk aangezet spel (Rutten, Trouw/Kwartet 19.3. 

1975; A. Koolhaas, Vrij Nederland ?.?.i975; H. van den Bergh, Parool 11.3.1975). Ook hier 

was Koolhaas de enige die een stotend, conventioneel element omwaaide: Engstrand werd 

in zijn ogen gespeeld als een ouderwerse, negentiende-eeuwse marqué. 

109 Het is onduidelijk of ook Een poppenhuis (1979) door Toneelgroep de Appel in deze categotie 

thuishoott. Zo had Hanny Alkema (NRC 10.9.1079) her onder meer over genuanceerd spel en 

een gearticuleetde spreektoon die voot voldoende relativering zotgden en maakten Ko van 

Leeuwen (Haatlems Dagblad 10.9.1979) en Jan Spierdijk (Telegraaf 10.9.79) melding van een 

lichte (komedie)toon tot het laatste bedrijf. Maar er werd ook gesproken van een enscenering 

die gemaakr was mer 'beproefde middelen' en van een mislukte poging om echte mensen te 

creëren (Daniël de Lange. Volkskrant 8.9.1979 en Anton Deering, Algemeen Dagblad 10.9.1979). 
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In vier grote zaal-producties werd de keuze voor die tweede optie gemaakt, een 

duidelijke breuk met de realistische speelstijl dus, alhoewel daar onmiddellijk bij 

moet worden aangetekend dat het beeld dat uit de recensies naar voren komt in 

alle vier de gevallen tamelijk diffuus blijft. De eerste van deze vier was de Hedda 

Gabler die Hans Croiset in 15172 bij Globe regisseerde. Daarna volgden nog een 

Bouwmeester Solness (Theater, 1575»), een John Gabriel Borkman (Publiekstheater, 15182) 

en een Wanneer wij doden ontwaken (RO Theater, 1584).110 

De meest uitgesproken vertegenwoordiger van deze groep was de door 

Marquardt bij het Publiekstheater geregisseerde John Gabriel Borkman. Hier was 

sprake van een consequent doorgevoerde abstrahering. De acteurs bewogen zich 

door de ruimte via abstracte patronen die in een traag tempo waren uitgevoerd. 

Bobkova sprak zelfs van een choreografie, waarbij vooral de cirkels die de zusters 

Ella en Gunhild om elkaar heen trokken in het oog sprongen. Ze namen daarbij 

vaak een verstarde, versteende houding aan. De gebaren die ze maakten waren 

uitvergroot en verliepen traag. Hun gezichten bleven onbeweeglijk en er werd op 

een gedempte, monotone manier gesproken.111 

In de drie andere ensceneringen moet ook van zulke traag uitgevoerde, geo

metrische (dus abstracte) bewegingspatronen sprake zijn geweest, maar de hou

dingen en gebaren van de acteurs zijn minder makkelijk te fixeren.112 Zo stonden 

bij de Bouwmeester Solness van Theater recensenten die van menig waren dat Sol-

ness, Aline en Hilde 'niet natuurlijk', 'symbolisch' dan wel 'schematisch' werden 

gerepresenteerd, tegenover recensenten die in ieder geval de manier waarop 

110 Het gaat hierbij ovetigens steeds om ensceneringen waarin ook de ruimte steeds 'gesti

leerd' was en in de vormgeving dus afstand werd genomen van de negentiende eeuw. 

irr Alleen Erhart en Foldal zorgen, met een woord van Bobkova, voor enige tutbulentie (Hana 

Bobkova, Finandeele Dagblad 10.12.1982. Zie voor de verdere informatie André Rutten, 

Trouw 18.10.1982; Ko van Leeuwen, Haarlems Dagblad 18.10.1982; Kester Freriks, NRC 18. 

10.1982; Piet Ruivenkamp, Haagse Courant 18.10.1982; Joost Stemheim, Haagse Post 30.10. 

1982). 

112 Zie hiervoor Ischa Meijer, Parool 23.11.1972 ('stereotiep geometrisch'); Daniël de Lange, 

Volkskrant 24.11.1972 ('heksenkringen'); Jaap Koopman, Haagse Courant 17.3.1979 ('cho

reografie'); Hana Bobkova, Financieele Dagblad 6.4.1979 ('lopen grote afstanden om elkaar 

te ontmoeten'); Peter Liefhebber, Telegraaf 21.2.1984 ('gelijnde bewegingspatronen'); Hana 

Bobkova, Financieele Dagblad 18.4.1984 ('geometrie'). 

113 André Rutten, Trouw 19.3.1979; Daniël de Lange, Volkskrant 19.3.1979; Bert Jansma, Bin

nenhof 12.4.1979 tegenovet Piètre H. Dubois, Vaderland 10.4.1979; Hana Bobkova, Finan

cieele Dagblad 6.4.1979; Anton Deering, Algemeen Dagblad 19-3-1979-
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Solness gespeeld werd als realistisch of 'net daaronder' karakteriseerden.113 Bij 
Wanneer wij doden ontwaken werden de uitersten wat dit betreft vertegenwoordigd 
door Hans van den Bergh en Hanny Alkema en door Jac Heyer. De eerste twee 
noteerden achtereenvolgens dat het in de handeling nergens om gewone mensen 
leek te gaan en dat het spel strak en emotieloos was. Jac Heyer sprak van vier 
realistische hoofdpersonages, omringd door symbolische figuranten.114 

Ook bij de Uedda Gabler was geen sprake van realistisch acteren, daar was 
iedereen het wel over eens, maar men verschilde van mening over de vraag of het 
hier om 'geabstraheerd toneelspelen', of om 'stijfheid' en 'ouderwets schools en 
sentimenteel' ging.n> 

Alhoewel het beeld allesbehalve compleet is, kan met enige voorzichtig
heid toch gesteld worden dat er in deze vier ensceneringen steeds sprake was van 
(meerdere) personages die in ieder geval gedurende een gedeelte van de enscene
ring, verstard, versteend, op een als niet realistisch ervaren stijve of mechanische 
manier bewogen. Alsof het niet om mensen ging maar om willoze geesten, pop
pen of marionetten. 

9.6.1 Betekenisvol acteren in de kleine zaal 
In de kleine zaal lagen de zaken, wat de speelstijl betreft, gecompliceerder. Wat 
het meest in het oog springt was dat daar waar in de grote zaal een aantal regis
seurs hun toevlucht nam tot stilering of abstractie, het in de kleine zaal een te
genovergestelde kant opging, die van de 'de-stilering'. Natuurlijk werd men hier 
alleen al door het feit dat het om kleine zaal-producties ging, gedwongen om 
naar een andere, 'kleinere' speelstijl op zoek te gaan, maar er bleek meer aan de 
hand te zijn dan alleen dat. 

114 Parool 20.2.1984, Volkskrant 20.2.1984 en NRC 23.2.1984. Hana Bobkova (Financieele Dag

blad 18.4.1984] zit daar tussen in: een vrij en ontspannen bewegende Maja tegenover de 

strak, srar en uiteindelijk als mechanische poppen bewegende Rubek en Irene. 

115 Ischa Meyer, Parool 23.11.1972 en ook Daniël de Lange, Volkskrant 24.11.1972 tegenover 

NRC 23.11.1972 en Jan Spierdijk, Telegraaf 24.11.1972. Een gelijksoortig velschil in waarde

ring is er bij deze laarste enscenering voor de dictie. Er wordr zowel over 'gestileerde tekst

behandeling' als over 'toneeltoontjes' gesproken. Zie hiervoor André Rurten, Tijd 23.11. 

1972 en Algemeen Dagblad 24.11.1972. De enige andere, expliciete opmerking over dicrie 

betreft de Bouwmeester Solness. Daar zou ren dele in normale spraak, ten dele in hoofdlet

ters gesproken zijn (Daniël de Lange, Volkskrant 19.3.1979). 

326-



' S P E E L E E N E C H T , L E V E N D M E N S ! ' 

Zo omschreef Gerardjan Rijnders het gedrag van de acteurs in de Hedda Gabler 
van het Onafhankelijk Toneel (1977) als dat van 'hele normale, burgerlijke mensen', 
'mensens die bij elkaar op bezoek komen, in fotoalbums bladeren of zich een kogel 
door het hoofd jagen: onaangedaan, uitgeblust, amateuristisch vergeleken met de 
hysterische theaterbedenksels die we volgens de code van ï^e-eeuws melodrama 
zo langzamerhand zijn gaan zien als echte, tragisch levende mensen.' Het ging 
hier dus om een manier van acteren die polemiseerde met de manier waarop er in 
conventionele, grote zaal-producties geacteerd werd, bijvoorbeeld in de door Otten 
en Heyer zo scherp bekritiseerde Pijlers van de samenleving van de Haagse Comédie. 

Volgens de 'aanhangers' ging het bij deze nieuwe maniet van acteren, om 
zoveel mogelijk 'gewoon doen', was er steeds sprake van een alledaagse terloops
heid of vanzelfsprekendheid. Of, om met Ko van Leeuwen te spreken, om een ac
teren zonder toneeltoontjes en zonder overbodige loopjes.116 Tegenstanders waren 
daarentegen van mening dat hier sprake was van slecht of niet-acteren. 'Het lijkt 
wel of Jan Decorte zijn acteurs verboden heeft te acteren', riep Daniël de Lange uit 
naar aanleiding van de Rostnersholm die Decorte in 15178 bij het RO Theater regis
seerde. Het ontbreken van 'toneeltoontjes' weid door deze tegenstanders vaak be
oordeeld als 'monotoon'. Daarbij klaagde men dan over de slechte vetstaanbaar-
heid. Meer dan eens viel in dit verband de kwalificatie amateuristisch.117 

Bij de behandeling van het gebruik van de ruimte in de kleine zaal werd eerder 
onderscheid gemaakt tussen ensceneringen waatin de Ibsen-stukken in een 'toneel
decor' waren gesitueerd en ensceneringen waarin die stukken waren overgezet 

116 Ko van Leeuwen, Haarlems dagblad 30.10.1978. Zie verder Jac Heyer, NRC 4.11.1978; Hana 

Bobkova, Financieele Dagblad 21.11.1980; André Rutren, Trouw 18.1.1982. 

117 Zie Willem Jan Otten, Vrij Nederland 1.10.1977 ('quasi-amateuristisch'), Tubantia ?.?.i98o; 

Piet Ruivenkamp, Haagse Courant 16.1.1982; Piet Ruivenkamp, Haagse Courant 19.3.1984; 

Kester Freriks, NRC 23.3.1984. Behalve in de twee genoemde ensceneringen, lijkt ook in 

Landschap zeezicht (naar De vrouw van de zee, Onafhankelijk Toneel, 1980) en Hedda Gabler 

(RO Theater, 1982) sprake geweest te zijn van deze 'ge-de-stileerde' acteerstijl. 

Het antwoord op de vraag in hoeverre hier recht werd gedaan aan Ibsens natuurlijkheids-

eis, zal van toeschouwet tot toeschouwer verschild zal hebben en zal in ieder geval afge

hangen hebben van de mate waarin de toeschouwer bereid was om deze manier van acre-

ren als een legirieme manier van het verbeelden van de werkelijkheid op her toneel te 

zien. In het algemeen kan men stellen dat de acteerstijl zozeer inging tegen de heetsende 

acteerconventies dat het moeilijk geweest zal zijn om 'het acteren' te vergeten, om niet 

steeds ook 'het acteren' te zien. 
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naar een andere, recentere historische periode. Deze veranderingen ten opzichte 
van de door Ibsen aangegeven ruimte hadden nogal wat consequenties voor de 
handelingen van de acteurs. 

Voor die eerste groep - Ibsen in een 'toneel'decor - is dat evident. In hoofd
stuk zeven is beschreven hoe de handelingen van de acteurs in de Hedda Gabler 
van het Onafhankelijk Toneel (15177) waren aangepast aan het achterstevoren op 
het toneel opgebouwde, negentiende-eeuwse coulissendecor. Niet alleen speelden 
de acteurs voor het merendeel van de tijd met de rug naar het publiek toe - iets 
wat werd volgehouden tot en met het halen van het slotapplaus - ook was zicht
baar wat er in de coulissen gebeurde: hoe de toneelknecht het gordijn ophaalde 
en liet zakken, hoe de acteurs zich gereed maakten om op te komen, wat ze deden 
als ze af waren en hoe de toneelknecht het pistool afschoot terwijl Hedda, die op 
dat moment geacht werd zelfmoord te plegen, in de coulissen stond toe te kijken. 

Ook de handelingen met emmer, water en zout om de zee te represente
ren (Landschap zeezicht, naar De vrouw van de zee, 15180] en bijvoorbeeld het moment 
dat mevrouw Helseth Rebekka een molenrad voorhield (Rosmershotm, 15184), zijn 
eerder al aan de orde gekomen. Het ging hier steeds om handelingen die in Ibsens 
tekst niet waren terug te vinden en die benadrukten dat het slechts om toneel 
ging. Door op deze manier de door Ibsen nagestreefde werkelijkheidssuggestie te 
verbreken, werd duidelijk gemaakt dat de stukken van Ibsen niets met 'werkelijk
heid' van doen hadden. 

Ook in die tweede groep ensceneringen dicteerde het decor handelingen 
die afweken van dat wat Ibsen aangaf, al was dat hier minder dwingend. Door de 
gebeurtenissen te verplaatsen naar een andere historische periode, bevolkten 
Ibsens personages ineens het nazi-Duitsland van de jaren dertig (Hedda Gabler, 
1982) of het kleinburgerlijke Nederland van de jaren vijftig (Rosmersholm, 15178). 
Alleen al door de sterk negatieve associaties die hierdoor werden opgeroepen, wer
den de personages ontmythologiseerd. Ze verloren bij voorbaat al iedere heroïek. 

Die ontmythologisering werd bekrachtigd door hun gedrag, of liever ge
zegd: in het contrast dat zichtbaar werd gemaakt tussen hun woorden en hun 
gedragingen. Op z'n bondigst geformuleerd komt het er op neer dat Ibsens perso
nages als leugenaars te kijk werden gezet.118 Onder die zo gewoon mogelijk, bijna 

118 In deze ensceneringen was het bediendend personeel steeds de eerlijke, nuchtere, mense
lijke uitzondering. 
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monotoon uitgesproken tekst verrieden hun bewegingen en gezichtsuitdrukkin
gen wie ze, in de ogen van de regisseurs en acteurs, werkelijk waren. Men kan dan 
ook zeggen dat de bewegingen, gebaren en gezichtsuitdrukkingen in deze ensce
neringen belangrijker waren dan de tekst, want zij vertelden het ware verhaal en 
dat was bepaald niet het verhaal van een aantal salonfähige negentiende-eeuwers 
dat Ibsen voor ogen moet hebben gestaan. 

Over het spel in Rosmersholm (1978] schreef Jac Heyer: 'De speeltrant is on
derkoeld, klein, terloops en herinnert aan de aanpak van het Onafhankelijk Toneel. 
Het lijkt zo gewoon dat veel recensenten het aanzien voor slecht of niet-acteren. 
Ik vind deze speelwijze hoogst ongewoon. In een grote concentratie wordt ge
poogd gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding en gebaar aan te passen bij de 
betekenis die men aan de tekst geeft, met name die van onderdrukking van alle 
spontaniteit. Niet voor niets wordt gezegd dat niemand in huize Rosmersholm 
ooit heeft gelachen.' Zo liet Paul Gieske in de rol van Rosmer in zijn houding de 
ware Rosmer zien. Je kon aan hem zien dat hij geen moment geloofde in de keuze
mogelijkheden van de vrije mens. In zijn bange, stijve gestalte gaf hij de impo
tentie en andere frustraties van Rosmer een weloverwogen vorm.119 

Waar Decorte zijn acteurs in het spel duidelijk liet maken dat alle sponta
niteit in huize Rosmer onderdrukt werd, daar liet Woudstra in zijn Hedda Gabler 
(1982) juist zien hoe de personages, als verwende kinderen, geen weerstand kon
den bieden aan de impulsen die hen vanuit hun onderbewuste bereikten. 

Zeer duidelijk was dat zichtbaar in de manier waarop Thea Korterink de 
rol van Hedda vertolkte. Geen tragische titelheldin met, zoals Ibsen dat wilde, een 
zekere edele en voorname uitsttaling, maar een 'wat gemeen uitgevallen Joop ter 
Heul', 'een burgerlijke bakvis die maar geen speelgenootje kan vinden voor de 
mieterse spelletjes die ze bedenkt'.120 Deze Hedda werd niet gedreven door het 
verlangen om te domineren, maar wilde slechts, verwend als ze was, haar zin 
doordrijven. Hier was ook geen sprake van een destructieve kracht, maar van een 

119 Jac Heyer, NRC 4.11.1978; Ko van Leeuwen, Haarlems Dagblad 30.10.1978. 

120 Renske Heddema, Volkskrant 18.1.1982; Jac Heyer, NRC 18.1.1982. Hedda wordt verder nog 

gekarakteriseerd als een kind, een kindvrouwtje, een puber, een kleurloos meisje. Zie ach

tereenvolgens Hana Bobkova, Financieele Dagblad 29.1.1982; Heddema; Heyer; Haarlems 

Dagblad 18.1.1982. Sternheim (Haagse Post ?.i?.i982) spreekt over de 'de gedaante van kin

derlijke onschuld', die Hedda aanneemt. 
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ongemotiveerd, automatisch handelen en niet van perverse wreedheden maar 
van pesterijtjes uit verveling.121 

Een en ander werd fraai geïllustreerd in de manier waarop Woudstra de 
verbranding van het manuscript had geënsceneerd: niet doelbewust, de bladen 
één voor één in de kachel werpend, maar, als vanzelf, terloops: 'Het verbranden 
van Eilerts manuscript komt plotseling over haar en ze doet het in een morsig 
fonteintje, met lucifers. Het is geen daad van allure.'IZZ 

Ook Jürgen was hier niet de vakidioot die een hoogleraarschap ambieerde, 
maar een paniekerig moederskind, zeer aanhankelijk ten opzichte van zijn tante, 
laf, latent agressief en blèrend bij het minste of geringste.123 

Een vergelijkbaar uitgangspunt lag ten grondslag aan de Kosmersholm van 
Frans Strijards (1984]. Ook Rudolf Lucieër speelde Rosmer als een kind: een bang, 
stuurloos kind dat steeds z'n angst de baas trachtte te worden, zich wilde ver
mannen en in die pogingen motorisch gestoord raakte. Dat 'vermannen' gold ook 
de lustgevoelens die Rebekka in hem wakker riep. Angst en begeerte verrieden 
zich echter in infantiele, dwangmatige handelingen als het losrukken van gor
dijnen, het breken van kleerhangers en het in de neus stoppen van een aantal 
lipstiften.124 

Het belang van deze Rosmersholm van Strijards lag echter ergens anders. Het was 
de 'kleur' van deze enscenering die hem - waar het om Ibsen in de kleine zaal gaat 
- tot een keerpunt maakte. 

De makers van de ensceneringen die hierboven aan de orde kwamen, werd 
in de pers wel verweten dat ze 'slechts' op een parodie of karikatuur uit waren ge

i n Bobkova. Vergelijk ook Heyer: een puber die de reikwijdre van haar machinaties niet door
ziet en die haar omgeving zo wil herinrichten totdat het klopt met wat zij zich ervan 
wenst voot te stellen; Heddema: Hedda verliest haar tetloopsheid geen moment. Een hard
op denkend kindvrouwtje zonder pathetiek. Ze constateert doodleuk dat ze verloren is. 

122 Haarlems Dagblad 

123 Heyer; André Rutten, Trouw 18.1.1982; Hans van den Bergh, Parool 18.1.1982; Bobkova; 

Niek Vroom, Waarheid 18.1.1982; Sternheim. De Eilert in deze enscenering wetd omschteven 

als een geaffecteerde, nerveus giechelende en koketterend fat die in een permanente staat 

van latente, puberale hysterie verkeerde. Typeringen voor Brack waren onder meer een geile 

rokkenjager en een keiharde diplomaar, zo correct, zo geanimeerd glimlachend ook, dat de 

valsheid van zijn bedoelingen afdroop. Zie hiervoor ook Heddema en Haarlems Dagblad. 

124 Tom Blokdijk, Groene Amstetdammer 25.4.1984. 
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weest. Omdat het er echter steeds om ging, zoals hierboven werd betoogd, de te

genstelling zichtbaar te maken tussen wat het stuk of de personages preten

deerden te zijn, en wat of wie ze werkelijk waren, is die kwalificatie niet terecht. 

'Onderzoekstheater', een andere term die geregeld opduikt in de recensies, is hier 

beter op zijn plaats. De manier van acteren had in ieder geval niets van doen met 

de manier van acteren in een klucht of komedie. 

Toch kan gesteld worden dat Strijards in het zoeken naar die lichaams

taal zo ver ging dat Ibsens stuk wel van kleur móest verschieten. Hij liet zijn 

acteurs dingen doen die zelfs verwende kinderen wel uit hun hoofd zouden 

laten. De enscenering kreeg daardoor een grotesk en karikaturaal karakter.125 In 

de ensceneringen die na 15184 hier nog in de kleine zaal te zien zouden zijn, werd 

dat groteske steeds als uitgangspunt genomen. Dat gold zowel voor de Ibsens in 

een toneeldecor als voor de Ibsens in een andere historische periode. Daar waar 

er tot dan toe in de kleine zaal-producties steeds een zekere spanning was ge

weest tussen de tekst en het gedrag van de personages, verdween die spanning 

na de Rosmersholm van Strijards. Wat voor die tijd onderzocht werd, werd nu van

af aanvang als bekend verondersteld en als onomstotelijk feit gepresenteerd. 

Door de manier waarop bijvoorbeeld Jan Decorte Hedda Gabler onder de titel Op 

een avond als toneelstuk presenteerde, kon de enscenering niet anders dan als een 

parodie begrepen worden. 

Dat gold allereerst de manier waarop de personages van het stuk zich ge

droegen. Niet 'zo gewoon mogelijk', zoals dat bij het Onafhankelijk Toneel in 

1977 het geval geweest was, maar als twee-dimensionele stripfiguren.126 

125 Iemand die zich superieur voelde, ging bijvoorbeeld op een krukje sraan (Tom Blokdijk). 

Per Justesen (Parool 20.3.1984) karakteriseerde de personages algemeen als stripfiguren. 

116 L. Oomens, Algemeen Dagblad 17.3.1985: 'Hun gedragingen en emories zijn in Decorte's 

bewerking Teruggebracht tot komisch gedoe dat nog het meest doet denken aan de humor 

van Kamagurga'. Hans Oranje, Trouw 14.3.1986: '[...] een twee-dimensionaal beeldvethaal 

waarin het de toeschouwer geen enkele moeite kost zelfde balonnetjes te tekenen om de 

summiere teksten die uit de monden van de acteurs komen'. Jan Middendorp (Volkskrant 

14.3.1986) noemde de enscenering een wilde slapstick voor vier acteurs en een toneel-

knecht. Marian Buijs geeft in het Haarlems Dagblad van iz maart 1986 de details: Hedda 

zag er niet alleen uit als een bolle pop, zij sprak en bewoog ook als zodanig. Verder Brack: 

een voortdurend grinnekende idioor; Lovborg: een stotterende miezer; Elvsted: een senti

mentele oude vrijster, gedurig snikkend. 
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Maar niet alleen de personages uit het stuk werden geparodieerd, ook het feno

meen 'toneelvoorstelling' moest eraan geloven. Dat karikaturale, stripfiguur

achtige gedrag gold ook de leden van het gezelschap zelf, inclusief regisseur en 

toneelknecht. Ze presenteerden zichzelf allemaal als onhandige, houterige ama

teurs. 

Dat begon al door een inleiding van de regisseur waarin hij vertelde dat 

bij een brand het decor verloren was gegaan en twee (mannelijke) acteurs er het 

leven bij hadden gelaten. Dat relaas werd door de toneelknecht geïllustreerde met 

een brokkelige pantomime voor twee handen terwijl vanachter het houten schot 

de acteurs met onnozele hoofden schichtig het publiek inkeken. Verder beperkte 

de toneelknecht zich tijdens de voorstelling niet alleen tot dat wat des toneel-

knechts is (zoals de toneelknecht bij de Hedda Gabkr van het Onafhankelijk To

neel), hij bemoeide zich ook nadrukkelijk met de gang van zaken op het toneel: zo 

proostte hij om het hoekje even mee als het glas werd geheven en hield hij een rode 

lamp vast op het moment dat Thea een smartlap zong. 

Ook in de zeer doorzichtige manier waarop Decorte in zijn eentje een dia

loog tussen Jürgen en Eilert speelde, werd de kunstmatigheid van het fenomeen 

toneelvoorstelling geparodieerd: hij rende achter het houten schot heen en weer, 

sprak aan de ene kant de ene claus, aan de andere kant volgde dan (met brilletje, 

jasje en stotterend) de repliek.127 

De twee ensceneringen waarin de Ibsen-stukken naar een andere histori

sche periode waren verplaatst, de Hedda Gabkr bij Piek (1985) en de Een poppenhuis 

bij Globe (15186'), kenmetkten zich door een vergelijkbaar uitgangspunt. Ook hier 

liet men er van begin af aan geen misverstand over bestaan dat het om een klucht 

op tekst van Ibsen ging.128 

127 Zie voor de elementen uit deze beschrijving Jac Heyer, NRC 13.3.198«; Buijs; Henze Peg-

man, Utrechts Nieuwsblad 12.4.1986; Maarten van Nispen, Parool 13.3.1986. 

128 Voorzichtigheid is hier overigens geboden omdat er bij de Hedda GaMer van Piek maar één 

recensie is (Rester Freriks, NRC 6.6.1985) en omdat de recensenten het bij de enscenering 

van Een poppenhuis van 1986 absoluut oneens waten over de aard van de handelingen die ze 

zagen (kluchtig, katikaturaal of psycho-realistisch). Overigens hoort wat acteren betteft 

ook De vrouw van de zee (Zeno, 1987) in deze gtoep thuis. In het Algemeen Dagblad van 5 

december 1987 schreef L. Oomens bijvoorbeeld: Borkel laat in de handeling zien wat et 

vermoedelijk in het hoofd van de personages omgaat: het groteske wordt door de acteurs 

rond Ruitet benadrukt. Zie ook Marian Buijs, Volkskrant 5.12.1987 en Hein Janssen, Haar

lems Dagblad 3.12.1987. 
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9.6.3 Betekenisvol acteren in de grote zaal 
Hierboven werd Jac Heyer geciteerd die naar aanleiding van de Rrwmersholm (15)78) 

zijn bewondering uitsprak voor de nieuwe, 'ge-de-stileerde' acteerstijl: 'Ik vind 

deze speelwijze hoogst ongewoon. In een grote concentratie wordt gepoogd ge

zichtsuitdrukkingen, lichaamshouding en gebaar aan te passen bij de betekenis 

die men aan de tekst geeft [...].' In deze enscenering werden de handelingen van 

de personages belangrijker dan de woorden die Ibsen hun in de mond had gelegd. 

De handelingen van de personages kregen hier hun eigen betekenis en moesten 

ook als zodanig geïnterpreteerd worden. Eenjaar eerder had Heyer, overigens als 

enige, iets vergelijkbaars gesignaleerd bij de Hedda Gabler van het Onafhankelijk 

Toneel (15177). In zijn ogen verschafte de positie die de acteurs ten opzichte van el

kaar innamen en de momenten waarop ze naar elkaar keken of juist niet, de toe

schouwer evenveel informatie als de woorden. 

Die Hedda Gabler van het Onafhankelijk Toneel is het begin geweest van 

een nieuwe kijk op acteren. In ieder geval geldt voor alle Nederlandse Ibsen-en-

sceneringen die hier vanaf 15177 te zien zijn geweest - en dat geldt voor zowel de 

grote - als de kleine zaal-producties - dat de handelingen van de acteurs steeds 

door één of meer recensenten als betekenisvol werden geïnterpreteerd.129 Hier-

129 Dat betekent overigens niet dat er vóór 1977 door regisseurs nooit iets dergelijks werd na-

gesrreefd. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de geabstraheerde speelstijl die Hans Croiset 

zijn acteurs in 1972 oplegde wel gesignaleerd werd, maar dat niemand er een berekenis 

aan wist toe te kennen. Alleen Daniël de Lange (Volksktant 24.11.1972) maakte een opmer

king over 'de heksenkringen die Hedda rond Levborg draait'. De vroegsre opmerking over 

een betekenisvolle mise-en-scène stamt uit 1903 en wetd gemaakt door Rössing naar aan

leiding van een Franse Bouwmeester Solness die hij bijwoonde: 'De regisseur heeft [...] ver

zuimd in de mise-en-scène te doen uitkomen dat de eerste verschijning van Hilda van 

zeer groote beduidenis is: want in haar komt de jeugd, het nieuwe leven, de nieuwe tijd 

binnen. [...] De tegisseut heeft Hilda laten opkomen, alsof ze gewoon van de eene kamer in 

de andere kwam'. Er zijn nog een paar andere voorbeelden te noemen, maar die lijken 

roch van een andere orde te zijn. Het gaat daarbij roch meer om handelingen die dar dat 

wat er gaande is illustreren: Zo brak Duse in 1906, als Rebekka (Rosmersholm), in haar hevige 

gemoedsbeweging een houren vouwbeen in relkens kleinere stukken (J.H. Rössing, 

Nieuws van den Dag 23.10.1906). Naar aanleiding van de Spoken van 1921 werd geconsra-

teerd dar in her rwee-gesprek russen mevrouw Alving en Osvald mer zirten en staan zicht

baar werd gemaakr hoe de verhoudingen lagen (NRC 24.4.1921). In 195e stond Fie Carelsen, 

de mevrouw Alving in de productie van de Haagsche Comédie, op op het moment dat het 

inzicht doorbrak (Ben van Eysselsreijn, Haagsche Courant 1.10.1956). Het kan natuurlijk 

ook zo zijn dar de recensenren in hun gespirsr zijn op berekenisvolle handelingen na 1977 
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boven is dat betekenisvolle acteren in de kleine zaal uitgebreid aan de orde ge
weest. Maar ook in de grote zaal-producties, bleek de handelingen van de acteurs 
op een vergelijkbare manier gesemantiseerd te kunnen worden. 

Negen maanden na de Hedda Gabler van het Onafhankelijk Toneel, ging 
bij de Haagse Comédie ook een Hedda Gabler in première, in regie van Kees Coo
len. André Rutten beschreef hoe Hedda en Jürgen in deze enscenering allebei hun 
eigen speelhelft hadden. Hedda trok naar de lichte, open kant - een teken voor 
haar hunkering naar openheid en activiteit - Jürgen naar de gesloten kant. 
Daarnaast signaleerden meerdere recensenten hoe Anne-Wil Blankers als Hedda 
het portret van haar vader op een betekenisvolle manier in de mise-en-scène 
betrok.130 

Ook in de andere, vaak als (te) conventioneel beoordeelde Ibsen-regies van 
Coolen, was sprake van semantisering van de handeling. Zo stelde Hana Bobkova 
in het Financieele Dagblad van \6 november 15179 dat 'de symboliek van het ver
haal [...] door de mise-en-scène en door de plastiek van de acteurs helder over 
[kwam] bij het publiek'. Ze interpreteerde de statische poses van Alfred Allmers 
en zijn saaie bewegingspatroon als zijnde 'in overeenstemming met zijn gesteld
heid. Hij is ontdaan door de dood van zijn zoon, echter zonder tot innerlijke be
wogenheid te komen, zonder een werkelijk inzicht te krijgen in zijn situatie.' 
Rita, schrijft Bobkova, werd als het ware gegrepen door dezelfde draaikolk die 
haar zoontje naar de bodem van de zee had getrokken. Maar zij vocht ertegen en 
werd, door pijn getroffen, opnieuw in golvende bewegingen door de ruimte ge
slingerd. Daniël de Lange concludeerde uit de trage bewegingen van Allmers, Rita 
en Asta in het derde bedrijf, dat ze uitgebrand waren, als reuzen die zich bewust 
waren geworden van hun dood gewicht.131 

Ook bij Toneelgroep de Appel was men er in Een poppenhuis in geslaagd om 
de handelingen van de acteurs op een hele onopvallende manier een meerwaarde 
te geven. Zo sprak Hanny Alkema in haar recensie in de NRC van 10 seprember 

betekenisvolle handelingen ontwaarden waar ze door de makers nier 'bedoeld' waren. 
Vast staat dat er toen oog kwam voor de berekenissen die de acteurs mer hun handelingen 
aan de tekst toe konden voegen. 

130 André Rurten, Trouw 19.9.1977; Willem Jan Otten, Vrij Nederland 1.10.1977; Jac Heyer, 
NRC 20.9.1977. 

131 Volkskrant 3.11.1979. Jac Heyer (NRC 4.12.1979) onrwaarde zelfs in het gesmade Pijlers van 

tic samenleving enkele vondsten in het acteren waarmee de handeling krachr werd bijgezer. 
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151751 van een steeds glasheldere symboliek. En regisseur Eric Schneider was erin 

geslaagd om daar geen zwaar nadrukkelijke illustraties van een innerlijke be

leving van te laten maken. De bijbehorende handelingen leken steeds natuurlijk 

voort te vloeien uit een toevallige bezigheid van de personages. Als voorbeeld 

noemde zij onder meer het feit dat de Helmers, die steeds op de kindermeubels, 

het hobbelpaard of op de schommel gezeten hadden, pas op het laatst, bij hun 

eerste serieuze gesprek, plaats namen op de enige volwassen meubelstukken in 

het vertrek: een pianokruk en een rieten armstoel. 

Hana Bobkova kwam tot een vergelijkbare conclusie: 'In het begin van de 

voorstelling bij het verschijnen van haar vriendin Kristine, houdt Nora in ver

dediging haar handen gekruist en drukt zij de poppen tegen haar borst. De boog 

die zij in haar ontwikkeling heeft meegemaakt wordt dan aan het eind van het 

stuk door het weggooien van de poppen in een heldere symboliek uitgedrukt. Het 

is een volkomen reëel gebaar [...]. Als er sprake is van een zekere verrassing bij 

deze interpretatie van Ibsen is het voornamelijk door deze transformatie van de 

tekst in een concrete toneeltaal. Het gebeurt niet vaak - en zeker niet bij Ibsen -

dat men de symboliek zo duidelijk naar het leven toetrekt en het gewichtige the

ma van vroeger als een levend probleem presenreert.' Als voorbeeld vermeldde zij 

verder nog de scène waarin Torvald als een generaal soldaatjes ging schikken naar 

zijn bevelen, na de dictatoriaal uitgesproken veroordeling van Nora's gedrag als is 

uitgekomen dat ze valsheid in geschrifte heeft gepleegd.133 

Ook in de grote zaal-producties waar voor abstractie was gekozen, kon op deze 

manier betekenis worden toegevoegd. Bovenal werden de personages door de in 

een traag tempo uitgevoerde, abstracte bewegingen en vanwege hun verstard zijn, 

beoordeeld als niet-levenden of geesten. Het feit dat het hier in de meeste geval

len om Ibsens ouderdomsdrama's ging en dus om de stukken waarin het levend 

dood zijn een belangrijk gegeven is, maakte deze interpretatie ook goed mogelijk. 

Los daarvan waren er ook op een lager niveau betekenisvolle handelingen 

te vinden. Zo werd bij de John Gabriel Borkman uit 15182 de aandacht getrokken 

132 Dit was een kleine zaal-productie, maar omdat hij middels decor en kostuums gesitueerd 

was in de negentiende eeuw, is hij ook in hoofdstuk zeven samen met de andere grote 

zaal-producties behandeld. 

133 Financieele Dagblad 2L.9.1979. 
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door de manier waarop de twee zusters hun handen hielden. Joost Sternheim 
schreef daar in de Haagse Post van 30 oktober 15182 het volgende over: 'Op het 
toneel staat een vrouw. Zij houdt haat hand ktampachtig tegen haar schoot ge
klemd. [Zij houdt dat gebaar] een uur of drie achtereen vol[...]. De hand lijkt vast
geschroefd in haar kruis. Haar zus is al even spastisch met haar armen en handen 
in de weer, al laat zij haar schoot met rust - vermoedelijk omdat zij wel een man 
en een kind heeft gektegen.' 

Naar aanleiding van de Wanneer wij doden ontwaken van het RO Theater 
(15184] beschreef Hana Bobkova hoe de vertolkers van de rollen van Rubek en Irene 
'betekenissen in hun spel [hadden] gelegd'. 'Strak en gespannen, star en toch met 
een bepaalde elegance benaderden ze elkaar, behielden afstand en stootten elkaar 
af, associatie optoepend met het in een magnetisch veld willoos gevangen zijn en 
onontkoombaar naar elkaar toegetrokken.'134 

Heyers aandacht wetd getrokken door dat wat Hidde Maas, als Rubek, 
met z'n handen deed: 'Hidde Maas interpreteett Rubek als een denkende dode, 
die al zijn lust gestimuleetd heeft in in zijn kunst. Wat vertelt Maas veel met 
zijn handen! Hij laat zijn vrouw er zijn eigen gezicht mee strelen. Soms wrijft 
hij zijn handen alsof hij smetvrees heeft en tegelijkertijd lijken die gebaren op 
masturberen.'u> 

9.7 De periode vanaf 1^88: licht en vanzelfsprekend 
De Bouwmeester Solness van Maatschappij Discordia uit 15188 is ook in de vorige 
hoofdstukken al aan de orde gekomen als een enscenering waarmee een nieuwe 
periode aanving. Hij betekende niet alleen een terugkeer naar Ibsens tekst - na 
deze Bouwmeester Solness liep het aantal ensceneringen waarin gebruik gemaakt 
werd van bewerkingen sterk terug - maar maakte ook een einde aan het gebtuik 
van decors die als rasters over Ibsens teksten waren heengelegd en die zo bepa
lend waren voor de betekenis van de enscenering. 

Ten opzichte van de kleine zaal-ptoducties uit de jaren zeventig en tach
tig, leek op het eetste gezicht de verandering in de manier van acteren bij Discor
dia minder radicaal. Ook nu was er sprake van een aantal Ibsen-vteemde elementen 

134 Financieele Dagblad 3.3.1984. 

135 NRC 23.2.1984. Vergelijk ook Hanny ALkema, Volkskrant 20.2.19S4: 'Geen gebaar lijkt zon
der betekenis'. 
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in de handelingen van de acteurs, waarmee duidelijk werd gemaakt dat het hier 
om een toneelvoorstelling en niet om 'werkelijkheid' ging. 

Zo waren bij binnenkomst van het publiek al de acteurs al op de achter
grond aanwezig en dat zouden ze gedurende de hele voorstelling ook blijven. Op 
het moment van aanvang maakte regisseur Jan Joris Lamers zich uit dat groepje 
los, liep naar voren en sprak een korte introductie uit, waarmee hij Bouwmeester 
Solness nadrukkelijk als een toneelstuk presenteerde. Met een 'uiterst subtiele 
maar effektieve' overgang van regisseur die uitleg geeft naar de oude, mislukte, 
misbruikte, doodzieke architect Brovik, werd de handeling van het stuk vervol
gens in gang gezet. De acteurs meldden zich steeds voor de scènes van hun perso
nages door simpelweg naar voren te lopen. 

De meeste bewegingen en gebaren waar Ibsens tekst om vraagt, werden 
niet verwezenlijkt. In deze enscenering ging, in de woorden van Jac Heyer, 'nie
mand zitten als het ene personage het andere een stoel aanbiedt' en ging ook 'nie
mand op een balkon staan om te zien hoe Solness van een toren valt'. Daarbij 
bleef een personage dat geacht werd de scène verlaten te hebben, nog een poosje 
staan luisteren naar wat de anderen over hem of haar te zeggen hadden. Wat de 
figuren van Ibsen voor elkaar verborgen houden, was hier aan de acteurs be-
kend.136 

Toch had deze enscenering niet als belangrijkste doel het doen van een 
uitspraak over het medium 'toneel'. Dit keer stond nadrukkelijk de inhoud van 
het stuk van Ibsen centraal. Heyer omschreef het in zijn recensie als volgt: 'Wat 
de schrijver wil beweren bij monde van zijn psychologisch zo precies getekende 
personages komt glashelder te voorschijn [...].' Hoezeer dat afweek van de op dat 
moment gangbare theaterpraktijk, blijkt uit de formulering die Alma Post in 
haar recensie gebruikte: 'Eindelijk komt een groep met theater dat niet gaat over 
theater maar dat "gewoon" de inhoud van een stuk zo helder mogelijk weergeeft. 
Precies op tijd.'I37 

Dat de aandacht naar de inhoud van Ibsens stuk verschoof, had natuurlijk 
te maken met het feir dat hier de integrale tekst en niet een sterk gereduceerde 
versie werd gespeeld. En ook de betekenisneutrale ruimte zal een belangrijke rol 
gespeeld hebben. Het zicht op Ibsens tekst werd zo niet langer belemmerd. Maar 

136 Zie voor dit alles met name Max Arian, Groene Amstetdammet 22.6.1988 en NRC 24.6.] 

137 AlmaPost, Haarlems Dagblad 15.fi.1j88. 
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ten opzichte van eeidere producties was et ook iets veianderd in de handelingen 
van de acteuis. 

Om te beginnen was het contrast tussen de tekst van Ibsen en de hande
lingen van de acteurs hier ineens veel minder extreem. Het feit dat het hier maar 
om een toneeltekst ging werd niet weggemoffeld (zie hierboven), maar Ibsen 
speelde niet bij voorbaat al een verloren wedstrijd. Bouwmeester Solness was in deze 
enscenering niet meer de pennenvrucht van een 'plottenbakker' waar je vooral 
smakelijk om kon lachen. Geen acteurs dus die consequent met hun rug naar het 
publiek stonden, geen toneelknechten die in de coulissen Hedda's zelfmoord uit
voerden of die zich nadrukkelijk met de handeling bemoeiden en geen krankzin
nige verkleedpartijen. In die zin was de houding van de theatermakers ten op
zichte van Ibsens tekst onpartijdig. 

Daar kwam natuurlijk bij dat het Nederlandse publiek intussen ruim
schoots de tijd had gehad om aan deze manier van acteren te wennen. Acteurs die 
de door Ibsen aangegeven handelingen niet uitvoerden, was zo langzamerhand 
een legitieme manier geworden om een stuk op te voeren en dus een conventie 
waar het publiek als het ware doorheen keek. Deze 'afwijzing van iedere vorm van 
naturalisme, [ook] in het spel' - al vijftien jaar het handelsmerk van regisseur 
Lamers - was al zo ingeburgerd dat alleen Heyer het nog nodig vond om het ex
pliciet in zijn recensie te vermelden. 

Een belangrijk verschil was ook dat de acteurs er niet consequent op uit 
waren om te demonstreren, desnoods tegen de tekst in, wat de 'werkelijke' emo
ties of gedachten van hun personages waren. De afstand van de acteurs ten op
zichte van hun personages was vergeleken met de eerdere kleine zaal-producties 
hier dus veel minder groot. Het spel was, in de woorden van Heyer, zo intens dat 
'wat de schrijver bij monde van zijn personages wilde beweren, voor de toeschou
wer van onontkoombaar belang werd'. Zo werd 'de vreselijke Bouwmeester [...] 
een levende man, emotioneel, tegenstrijdig, gekweld, tragisch, verstrikt in zijn 
eigen leugenverhalen en intriges'.138 

Dit effect werd door de acteuis bereikt met een minimum aan handelin
gen. Wat ze deden was niet veel meer dan lopen, staan, kijken en spreken. Of iets 
gedetailleerder: in strakke patronen lopen en dan (vrijwel roerloos) stilstaand, 

13S Arian. 
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van grote afstand het woord tot elkaar richten waarbij men elkaar met borende, 
hartstochtelijke, verdrietige, verliefde of teleurgestelde blikken aankeek. 

Het resultaat was een speelstijl die men kan omschrijven als de nulgraad 
van acteren; een speelstijl waarin het zwaartepunt als vanzelf kwam te liggen bij 
de mimiek en bij de blikken van de acteur en bij Ibsens dialogen die hier zacht, 
terloops, onnadrukkelijk en met een vanzelfsprekende natuurlijkheid werden 
uitgesproken.140 

Alma Post schreef bijvoorbeeld over deze enscenering dat hij 'voor het oor 
gemaakt [leek en dat] alle aandacht [...] op de spelers en de tekst [was] geconcen
treerd'. Titus Muizelaar speelde volgens haar 'met het geringst uiterlijk vertoon 
dat nog mogelijk is voordat een acteur onverstaanbaar wordt'. Slechts een enkele 
keer mocht deze Solness 'als een kind zijn woede en wanhoop over het leven uit
schreeuwen'.141 Alhoewel er nauwelijks iets te lachen viel, werd de enscenering 
toch als (vederjlicht ervaren. Het hoge tempo, waaraan regisseur Lamers in zijn 
inleiding refereerde, zal daar zeker een rol bij hebben gespeeld. In het oog spron
gen vooral ook de 'overweldigende rust en eenvoud', de soberheid en de absolute 
helderheid.142 

Een enscenering die heel dicht in de buutt kwam van deze Bouwmeester Solness was 
de Wanneer wij doden ontwaken, vier jaar latei bij Toneelgroep Amsterdam. Hij 
werd dan ook geregisseerd door Titus Muizelaar, de bouwmeester Solness van 
1988, die in 19511 van Maatschappij Discordia was overgestapt naar dit gtote, 
hoofdstedelijke gezelschap. 

De manier waarop deze enscenering in de pers werd gekaraktetiseerd, riep 
stetke reminiscenties op aan wat er in 15188 over Bouwmeester Solness werd geschre-

13p Marian Buijs, Volkskrant 17.6.1988; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 23.6.1988; Peter 

Zonderland, Utrechts Nieuwsblad 16.6.1988; Arian; Heyer. 

140 Zonderland. Buijs, Geerlings. Vergelijk in dir verband ook opmerkingen als dar her in deze 

enscenering 'om de reksr' ging, dat 'iedere zin [...] essentieel' was. Zie achtereenvolgens 

weer Buijs en Zonderland. 

141 Zie ook Heyer over dezelfde acteur: 'op zijn gezichr wisselen sombere gelatenheid, schuld

gevoel en kinderlijk verrrouwen elkaar af en eenmaal verandert hij voor een korr moment 

in een boze, roodaanlopende rrol.' Vergelijk Arian die schrijft dat de tegenstrijdige emo

ties die in Solness rondkolken telkens een kort moment tot uiting komen in zijn gezicht. 

De manier waarop de andere acteurs hun rollen speelden sloor hierbij aan: bijna niers met 

af en toe een emotionele uitbarsring (Arian, Geerlings). 

339 



Ï B S E N O P D E P L A N K E N 

ven: een sobere, lichte, ingehouden enscenering, beangstigend kalm in de grond
toon, waarin met onnadrukkelijke vanzelfsprekendheid en zonder uiterlijk ver
toon werd geacteerd en waarin alles erop gericht was om de tekst helder en de 
woorden duidelijk te maken.143 Ook hier gold dat niemand zich distantieerde van 
Ibsens stuk en van zijn personages.144 Vooral de manier waarop Peter Oosthoek in 
deze 'klinische', 'waardige' en 'gewetensvolle' enscenering de rol van Rubek ver
tolkte, sprong in het oog.145 Eric van der Velden sprak in zijn recensie in het 
Utrechts Nieuwsblad weliswaar van een mild-ironische aanpak, subtiel omge
bogen tot een satire op de verheerlijking van het kunstenaarschap, maar voegde 
daaraan toe dat Peter Oosthoek geen moment de spot dreef met de Rubek-figuur. 
Integendeel: 'hij speelt alsof zijn hoogstpersoonlijke leven ervan afhangt en het zal 
juist daarom zijn dat het begint op te vallen met wat voor een egocentrische kwast 
we eigenlijk van doen hebben.' Hana Bobkova sprak zelfs van een nieuwe norm in 
het acteren: Oosthoek liet de waarheid waarin het personage geloofde en de af
stand die de acteur van het personage nam veel onnadrukkelijker zien dan op het 
Nederlandse toneel gebruikelijk was. Inleving en distantie smolten bij hem samen. 

Anders dan bij de Bouwmeester Solness behelsde het acteren hier meer dan 
alleen maar lopen, staan, kijken en spreken. Alhoewel Oosthoek met een minu-
mum aan uiterlijke beweging een maximum aan innerlijke verscheurdheid wist 
op te roepen, gaf hij Rubek wel degelijk ook in zijn houding en gebaren vorm.146 

142 Zie voor de kwalificatie '(veder)licht' Buijs en Oranje. Post noemde de enscenering 'ernstig' 

(maar wees ook op Hilde's komische eigen logica. Vergelijk ook Max Arian: 'een vleugje 

saaie droogheid'). 'Overweldigende rust en eenvoud' komt uit de recensie van Geerlings. 

Voor 'soberheid' zie Buijs en Heyer, 'absolute helderheid' is van Buijs. Vergelijk ook Arian 

('Het stuk en de personages zijn plotseling glashelder') en Posr ('helder en precies'). 

143 Jan Paul Bresser, Elsevier 1.2.19512; Peter Blom, Nieuwsblad van het Noorden 15.2.1992; 

Loek Zonneveld, Groene Amsterdammer 22.1.1992; Kesrer Freriks, NRC 15.10.1992; Gerben 

Hellinga, Vrij Nederland 25.2.1992. Vergelijk ook Freriks: met alleen muziek van stem en 

taal; Blom: teksttheater; Hana Bobkova, Financieele Dagblad 1.2.1992: de taal is de woning 

van het zijn. Ibsen denkt, dioomt en leeft in zijn taal en met hem leeft ook Oosthoek/ 

Rubek. 

144 Vergelijk Hellinga: 'Al twee decennia is het toneel in de greep van de ironische benadering 

die alles war heilig is ter discussie stelt. "Mooie" voorstellingen waarin toneel wordt ge

speeld zonder ironisch commentaar van acteurs of regisseurs worden als rraditioneel et-

varen.' In deze enscenering werd volgens hem dar 'raboe op schoonheid' doorbroken. 

145 Bresser; Eddy Geerlings. Algemeen Dagblad 30.1.1992; Blom. 

146 Petet Liefhebber, Telegraaf 17.1.1992. 
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Jan Paul Bresser vergelijk hem vanwege zijn ingekrompen houding en zijn gebar-
sren flegmatiek met een versleten spreeuw die op één poot moest spelen. Bobkova 
noemde de licht gebogen rug, waarmee hij geen ouderdom maar zwaarte en 
nederigheid suggereerde en de in elkaar gewrongen handen en de uitgespreide 
armen van 'de artiest' [...] die het aan de toeschouwer overliet om over hem te oor
delen.147 Anderen, Rik van Uffelen als Ulfhejm maar vooral Catherine ten Brug-
gencate als Maja, namen meer bewegingsvrijheid. De beweeglijk, springerig en 
vitaal acterende Ten Bruggencate veerde, in de woorden van Peter Liefhebber, 
heen en weer tussen introverte beklemming en zich fysiek uitende tierigheid.148 

Ook de exact gearrangeerde emotionele ontploffingen die, net als in de Bouw
meester Solness, de zuivere, serene sfeer steeds even verbraken, werden door haar 
heel fysiek vertaald. 

Meer dan bij de Bouwmeester Solness kon er bij deze Wanneer wij doden ont
waken ook gelachen worden. Eddy Geerlings noteerde dat de regie waardig en be
heerst was, maar dat hij met kleine hilarische trekjes gelukkig toch zijn afkomst 
verraadde. Maar ook anderen spraken van humorvolle momenten of licht komi-

i 149 

sehe accenten. 

Deze twee ensceneringen, allebei met groot enthousiasme begroet, bezaten de in
grediënten die in de eerste helft van de jaren negentig nodig waren om een suc
cesvolle Ibsen af te leveren. Zij waren als het ware de stam waarop veel andere en
sceneringen geënt werden. Het ging hier in het bijzonder om Hedda Gabler 
(Toneelgroep Amsterdam, 15190), De vrouw van de zee (Toneelgroep Amsterdam, 
1992), Rosmersholm (Noord Nederlands Toneel, 1992), Een vijand van het volk (Thea
ter van het Oosten, 1993) en Bouwmeester Sotness (Theater Antigone, 1995]. Om wel
ke ingrediënten gaat het hier? Wat waren de kenmerken die de handelingen van 
de acteurs in deze ensceneringen gemeen hadden? 

In ieder geval werd er in deze ensceneringen steeds naar gestreefd om de 
tekst zo helder mogelijk over het voetlicht te krijgen. Men onthield zich van 
commentaar, zowel op Ibsens toneelstukken als op de personages die die toneel
stukken bevolkten. Het geloof in Ibsens personages en daarmee in zijn toneeltek-

147 Zie ook Hans Oranje, Trouw 17.1.1992. 

148 Zie ook Hans van den Bergh, Parool 15.1.1992 en Oranje. 

149 Liefhebber, Bobkova, Zonneveld. 
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150 De details: de De vrouw van de zee (Toneelgroep Amsterdam, 1992) was, zo heette het in de 
pers, vanuit de tekst geregisseerd. Regisseuse Lidwien Roothaan had alles weggelaten wat 
de aandacht daarvan weg zou kunnen houden. 'Er gebeurt nier veel op het toneel' merkte 
Ad de Visser (Eindhovens Dagblad, 29.12.1992) in dit verband zelfs op. De mise-en-scène 
was klein gehouden, en ook nu onrbraken de grore gebaren en daarmee de grote emoties. 
Er was slechts sprake van kleine ontroeringen en van emotionele ijlheid, al werd voor een 
aantal personages een uitzondering gemaakt. De acteerstijl werd gekarakteriseerd als in
getogen, onopgesmukt, genuanceerd, natuurlijk en soepel. Ook de lichte toon, veroor-
zaakr door een (mild-)ironische onderroon werd genoemd. Zie voor dit alles onder meer 
Ton Verheeren, Gelderlander 23.11.1992; Noor Hellmann, NRC 19.11.1992; Hanny Alkema, 
Trouw 20.11.1992; Gerben Hellinga, Vrij Nederland 25.11.1992; Jan Paul Bresser, Elsevier 
28.11.1992. 

De derde Ibsen die in deze jaren bij Toneelgroep Amsterdam te bewonderen viel - een 
Heddci Gabler uit 1990 - stond iets verder af van de bovengenoemde ensceneringen. Er werd 
door recensenten een zekere afstandelijkheid bespeurd, er was sprake van roneelmatig ge
drag en van (geforceerde) luchtigheid die overigens onverwacht veel humoristische mo
menten blootlegde. Dat nam niet weg dat er ook dit keer gespeeld werd in een onnadruk
kelijke, ingehouden, klinische, zelfs gortdroge speelstijl, zonder opsmuk waarin de grote 
gevoelens ontbraken. Het tesultaat? Een zorgvuldige, nuchtete, analytische en glashelde
re enscenering. Zie voor dit alles onder meer Hans Broekman, Waarheid 16.1.1990; Renée 
de Haan, Haagse Couranr 12.1.1990; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 12.1.1990; Hana 
Bobkova, Financieele Dagblad 27.1.1990; Max Arian, Groene Amsrerdammer 17.1.1990; 
Marian Buijs, Volkskranr 11.1.1990; Saskia de Boer, Haarlems Dagblad 14.2.1990; Ton 
Verbeeten, Gelderlander 2.3.1990 en Paul Korenhof, Leidsch Dagblad 19.3.1990. 
Ook elders in het land vetschenen verwante Ibsens op het reperroire. In de Rosmersholm die 
Lidy Six in 1992 bij het Noord Nederlands Toneel regisseerde, werd beheersr, met minima
le middelen geacteerd. Kester Freriks (N RC 29.5.1992) sprak van een schaken met woorden 
en ideeën. Het resultaat was hier een koele, heldere en introverte enscenering die volgens 
strakke lijnen verliep en waarin de cerebrale kalmte - er was sprake van bescheiden en ge
temperde emoties - slechts af en toe door gevoelsuitbarstingen werd verstoord. Zie hier
voor onder meer: Loek Zonneveld, Volkskranr 25.5.1992 en Jan Paul Bresser, Elsevier 27.Ä. 1992 
De Bouwmeester Solness van Theater Antigone (1995) werd gekarakteriseerd als sober, hard, 
trefzeker en helder maar ook als lichr, luchrig en snel. Mer name Dries Smits weid gepre-
zen voor de ongeforceerde manier waarop hij Solness' wankele gemoed aan de oppervlakte 
wist te brengen. Zie onder meer: P. Claessens, Telegraaf ro.2.1995; Hans Oranje, Trouw 
S-z. 1995; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 9.2.1995. 

Ook door de aard van het stuk zelf, kregen de karikaturale dimensies van de personages en 
de komische kanten van de tekst alle ruimte in Terpstra's enscenering van Een vijand van 
het volk (Theater van het Oosten, 1993). Dat nam niet weg dat ook Terpstra het stuk als een 
theatraal debat, vanuit de tekst dus, had geregisseerd. En ook hier waren de trefwootden 
sober, helder, direct, to the point, licht en in een hoog tempo. Zie voor dit alles: Marian 
Buijs, Volkskrant 23.10.1993; Homme Siebenga, Haarlems Dagblad 14.12.1993; Gerben 
Hellinga, Vrij Nederland 23.10.1993; Peter Zonderland, Utrechts Nieuwsblad 18.10.1993; 
Petet Nijenhuis, Arnhemse Coûtant 18.10.1993; Max Arian, Groene Amsterdammer 
31.8.1994. 

151 Jan Paul Bresser, Elsevier 1.2.1992. 
152 Joyce Roodnar, NRC S.2.1995 
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sten werd weer hersteld. Dat laatste betekende ook dat de afstand die de acteur 
ten opzichte van zijn personage in acht nam niet of nauwelijks of slechts op enkele 
momenten waarneembaar was. Niet de acteur liet zien hoe hij over het personage 
dacht, maar het was aan het publiek om een oordeel te vellen. 

Er werd in een zakelijke, nuchtere, sobere maar ook vanzelfsprekende stijl 
gespeeld waarin iedere pathetiek was uitgebannen en waarbij slechts af en toe 
ruimte was voor emotionele ontploffingen. Over het algemeen lag het tempo 
hoog. Het resultaat werd steeds omschreven in termen als licht en (glas)helder.150 

Van het nadrukkelijk tegen de tekst inspelen, met als gevolg een voort
durende semantisering van de handeling, werd dus afgezien. Dat betekende niet 
dat het feit dat het maar om een toneeltekst ging, werd weggemoffeld. De ensce
nering van Bouwmeester Solness door Maatschappij Discordia was daar het duide
lijkste bewijs van. In andere ensceneringen werd bijvoorbeeld de vierde wand 
geslecht. Zowel Lidwien Roothaan (De vrouw van de zee, 15)5)2] als Koos Terpstra (Een 
vijand van het volk, 195)3) plaatsten hun acteurs veelvuldig naast elkaar op het voor
toneel en lieten hen daarbij de zaal inkijken. Daarbij liet Terpstra zijn hoofdrol
speler Victor Löw zich onder het publiek mengen om vanuit de zaal zijn grote 
rede op zijn medespelers af te vuren. In de Bouwmeester Solness (15)515) v a n Theater 
Antigone stonden de acteurs die waren uitgespeeld bij de ontknoping op een ver
hoging achter het decor toe te kijken. 

Ook maakten de acteurs via lichaamsraal nog wel eens duidelijk wat de 
echte gedachten of gevoelens van het personage waren, desnoods tegen de tekst 
in. Maar van een consequent doorgevoerde rruc werd het een middel dat gedo
seerd, veel subtieler en daarmee ook veel effectiever werd aangewend. Zo mocht 
Titus Muizelaar als Bouwmeester Solness op één bepaald moment in een boze, 
roodaanlopende trol veranderen en maakte Catherine ten Bruggencate als Maja 
in Wanneer wij doden ontwaken een spagaat van kwaadheid en een vogelnestje van 
behagelijkheid.151 In die andere Bouwmeester Solness, van Theater Antigone, kroop 
Katrien de Becker op een gegeven moment op handen en voeten op Solness toe, 
als een verleidelijke, kirrende poema, rug en kont gebogen in een erotisch vraag
teken.152 

Er is tot slot nog een belangrijk punt. Van de ensceneringen die hierboven ge
noemd werden, waren er vier bestemd voor de kleine zaal. De drie andere - te 
weten Wanneer wij doden ontwaken, De vrouw van de zee en Een vijand van het volk -
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waren grote zaal-producties. Zowel Titus Muizelaar als Lidwien Roothaan, de 
regisseurs van die eerste twee producties, werden samen met de acteurs van 
Toneelgroep Amsterdam geprezen, omdat ze erin geslaagd waren om de verinner
lijking, de intimiteit en de intensiteit die tot dan toe leken te zijn voorbehouden 
aan kleine zaal-producties, over te brengen naar de grote zaal.153 Bij Terpstra's 
Een vijand van het volk tekende een verraste Loek Zonneveld expliciet aan dat de 
verworvenheden en overtuigingskracht van talloze producties die de afgelopen 
jaren waren gemaakt en ontwikkeld voor de zogeheten vlakke-vloer-theaters en 
kleine podia, hier op een inventieve wijze getransponeerd waren naar het grote 
podium.154 

Vijftien jaar na de eerste Ibsen in een kleine zaal viel het onderscheid tus
sen grote zaal - en kleine zaal-producties dus weg. Het zoveel mogelijk gewoon 
doen, het vanzelfsprekende acteren zonder toneeltoontjes en overbodige loopjes, 
dat hier in de jaren zeventig in de kleine zalen was geïntroduceerd, had zich uit
gekristalliseerd en was geaccepteerd als een volwaardige acteerstijl. Wat acteren 
in deze stijl vermocht, werd pas duidelijk toen theatermakers niet langer coûte 
que coûte door middel van de handelingen betekenis wilden toevoegen aan Ibsens 
tekst, maar slechrs gedoseerd van die mogelijkheid gebruik gingen maken. Pas 
vanaf dat moment had men een manier van acteren in handen die met succes 
naar de grote zalen kon worden overgebracht. 

Natuurlijk werd er beginjaren negentig niet in alle ensceneringen op deze nuch
tere en vanzelfsprekende stijl geacteerd. 

De Spoken van Stichting de Jungle/Impresariaat Wim Visser was de eerste 
Ibsen na de Bouwmeester Solness van Discordia. Alhoewel ook hier ieder cynisme 
ontbrak en een heerlijk geloof in de tekst werd beleden, waren de reacties in de 
pers tamelijk gereserveerd. Dat kan gelegen hebben aan de situering in het fin-
de-siècle, maar het zal zeker ook hebben samengehangen met de ingeleefde en 
gepassioneerde manier waarop het stuk gespeeld werd. Met name Ellen Vogel en 
Frans Vorstman, als mevrouw Alving en Dominee Manders, werden geprezen 
om hun technisch bekwame spel met als belangrijkste ingrediënten: een fraaie, 

153 Peter Liefhebber, Telegraaf 17.1.1952; Peter Blom, Nieuwsblad van her Noorden 15.2.1992; 

Ad de Visser, Eindhovens Dagblad 29.12.1992. 

154 Toneel Thearraal, 114 (1993] nr.10, P19. 
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duidelijke tekstbehandeling, vaste handgebaten en een ttaditionele manier van 
bewegen waarbij maar spaarzaam gebruik werd gemaakt van de ruimte. De reac
ties waren zeker niet onwelwillend, al riepen de trillende handen, het achteruit 
deinzen en het hysterisch lachen op de momenten dat het noodlot toesloeg, bij 
een enkeling ook associaties op met ouderwets melodrama.155 

De door Colin McColl geregisseerde Bouwmeester Solness (Nationale To
neel, 1992.} onderscheidde zich vooral door zijn stormachtigheid: geen minutieus 
geacteerd salondrama maar een recht door zee benadering, stoelend op de klas
sieke traditie, waarbij de geë'xalteerdheid van het stuk door de regie niet verdoe
zeld werd en de acteuts zich met tomeloze inzet en met volle kracht op de tekst 
stortten. Hans Croiset, in de titelrol, die vol woedende, zorgvuldig geplaatste 
uitingen van onbegrip, angst en onbestemd verlangen over het podium kron
kelde, werd vergeleken met een gekooid dier. Ook dit keer sprak er uit de recen
sies maar weinig affiniteit met deze aanpak.156 Eddy Geerlings noteerde in het 
Algemeen Dagblad van 30 maart 15192: gedegen gespeeld, maar helaas geen rönt
genfoto. 

Ook ensceneringen waarin het vertrouwen in Ibsens personages allerminst was 
hersteld, vielen nog te bewonderen. 

In ieder geval mag de Hedda Gabler van Frans Strijards (Art & Pro, 19510) 
hier niet onvermeld blijven: een enscenering waarin hij zijn eigen manier van 
omgaan met de klassiekers tot het uiterste wist op te rekken. Al vanaf de allereer
ste scène - Tante Juliane diept de pantoffels van Jürgen op uit een zak in haar rok, 
Jürgen bedankt haar daarvoor en smijt de pantoffels vervolgens woedend door de 
kamer - was duidelijk dat de woorden van Ibsens personages in deze enscenering 
consequent en principieel werden gewantrouwd en dat de personages er niet in 
slaagden om hun gevoelens te verbergen. 

155 Kwalificaties als 'gedegen repertoiretoneel', 'braaf museumtoneel' of zelfs 'mooi klassiek' 

getuigen niet echt van gtoot enthousiasme. Zie hier Kestet Freriks, NRC 4.2.1589; Eddy 

Geerlings. Algemeen Dagblad 3.2.1989; Don Duyns, Parool 3.2.1989; Renée de Haan, Haagse 

Courant 18.2.1989; Max Arian, De Groene 12.4.1989; Eric van der Velden, Utrechts Nieuws

blad 3.2.1989; Hein Janssen, Volkskrant 8.2.1989. 

156 Zie voor dit alles Kester Freriks, NRC 30.3.1992; Eric van der Velden, Utrechts Nieuwsblad 

30.3.1992; Peter Liefhebber, Telegraaf 1.4.1992; Jan Paul Bresser, Elsevier 25.4.1992; Loek 

Zonneveld, Volkskrant 1.4.1992; Hanny van der Harst, Trouw 31.3.1992. 
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Dat consequent, principieel wantrouwen van de woorden die de personages uit
spraken, leverde een gezelschap op dat zo'n beetje het tegendeel leek van het ge
zelschap dat Ibsen voor ogen moet hebben gehad. Zo was de Hedda van Marieke 
van Leeuwen niets meer dan een dom, grootogig vrouwtje zonder persoonlijk
heid, een egocentrische gans.157 Jürgen bleek een valse, compromisloze egoïst.158 

Bij Brack was het wantrouwen tot in het extreme doorgetrokken. Niet al
leen was hij een cynische, geperverteerde dandy in plaats van een correcte gentle
man, daarbovenop was hij helemaal niet geïnteresseerd in een liaison met Hedda. 
Deze Brack was op Jürgen uit. Dat werd duidelijk uit de 'onbeschaamde, virtuoze 
en lege manier' waarop Theo Pont Bracks nichtenpose 'etaleerde', maar ook uit de 
'triviaal-Freudiaanse lezing van de zin "ik kom altijd het liefst door de achterdeur 
binnen"; of door een verlegde klemtoon in het tegen Hedda uitgesproken zin
netje "UW blote benen?"'.159 

JDX A Public Enemy tenslotte, Toneelgroep Stans versie van Een vijand van 
het volk uit 15)514, werd nadrukkelijk als een toneelstuk gepresenteerd. Annet Kou-
wenhoven, verbonden aan Discordia en daar de Hilde van 15188, las vanachter een 
lessenaar links op het podium alle regie-aanwijzingen voor die door de vier 

157 Gerben Hellinga, Vrij Nederland ?.?.i99o; G.A. Lawson, rrr (1990), nr.ro, P19-20; Martin 

Schouten, Volkskranr 19.5.1990; Hana Bobkova, Financieele Dagblad 2.5.1990; Karen Wel

ling, Haarlems Dagblad 19.5.1990 en L. Oomens, Algemeen Dagblad ?.?.i99o. Alleen Dirkje 

Houtman (Trouw 18.5.1990) en Hans Stupers (Utrechts Nieuwsblad 19.5.1990) vonden 

Hedda een 'zelfbewuste, moderne vrouw' die 'mer iedereen speelt'. 

158 Liefhebber, Hana Bobkova, Telegraaf 21.5.1990. Alleen Oomens noemt hem 'een goede sul'. 

Hellinga vond hem nog 'de meest normale' van het stel: een gemiddelde neuroor in plaars 

van een verschrikkelijk ei. 

159 Liefhebber, Hellinga, Gerardjan Rijnders, Toneel Theatraal rr 1 (1990), nr.7, P30; Don Duyns, 

Parool 21.5.1990; Welling, Srupers, Schouten en Bobkova. De Rosmersholm van Erik-Ward 

Geerlings (Facr, 1993) deed vooral denken aan Jan Decortes Op een avond, naar Hedda Gab

ler. Het resultaat werd beoordeeld als een parodie op Ibsen, een langgerekte grap bevolkt 

dooi een aantal slappe, lachwekkende typetjes. Rosmer was in de interpretatie van Geer

lings zelf een kwajongensachtige figuur uit een stripverhaal, met een snijdende stem en 

een getourmenteerde gelaatsuitdrukking. Ook weiden er een aantal elementen aan de 

handeling toegevoegd: zo ontlokte huishoudster Helserh dreigende klanken aan een har

monium toen Kroll Rebekka's wate afkomst verried en voerde zij een fraaie paardendans 

uir op her moment dar zij Rebekka's zeehondenlerenkoffer van zolder moest halen. De en

scenering werd afgesloten mer een smarrlap. Zie voor dit alles Nicole Bliek, Algemeen 

Dagblad 20.2.1993; Peter Zonderland, Uttechts Nieuwsblad, 17.2.1993; Anneriek de Jong, 

NRC 1Ä.2.1993; Hans oranje, Trouw 15.2.1993. 
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acteurs voornamelijk genegeerd werden. De acteurs waren allemaal continu op 
het podium aanwezig en namen verschillende rollen voor hun rekening. Ze 
speelden in een razend tempo recht op de zaal en schakelden tussen minimale 
tekstzegging en ijzersterke acteerprestaties. Ook hier werd Ibsens tekst overigens 
glashelder gemaakt.160 

p.S Samenvatting en conclusies 
Alhoewel Ibsen zich op papier maar zeer sporadisch heeft uitgelaten over de door 
hem gewenste manier van acteren, mag toch worden aangenomen dat de acteurs 
in al zijn stukken de werkelijkheid als uitgangspunt moesten nemen. De vraag 
hoe het acteren in Nederland zich tot deze eis van 'natuurgetrouwheid' verhield, 
blijkt niet eenvoudig te beantwoorden. De stijl waarin gespeeld werd, komt in de 
recensies maar zelden uitvoerig aan de orde. Daarbij laten de dames en heren re
censenten zich er weinig precies over uit en zijn ze het niet zelden hartgrondig 
met elkaar oneens. 

Daar is een aantal redenen voor aan te wijzen: handelingen van de acteurs 
trekken in een continue stroom aan het oog van de toeschouwer voorbij en zijn 
dus moeilijk te fixeren. Daarbij is menselijk gedrag een uiterst complex feno
meen, is de beoordeling ervan sterk subjectief en dient, bij de interpretatie van 
wat een recensent wel of niet over de handelingen van de acteurs optekent, altijd 
rekening gehouden te worden met wat op een bepaald moment 'norm' is. 

Een aantal factoren zorgde voor extra complicaties, met name waar het 
om de periode tot 1930 ging. In de beginjaren gingen recensenten vaak maar nau
welijks in op wat ze op het toneel gezien hadden. Ze gaven vooral hun eigen op
vatting weer over het toneelwerk van Ibsen en over de daarvoor geschikte speel
stijl. Verder werden de intenties van de makers vaak wel onderkend, maar waren 
deze lang niet altijd geëffectueerd in de enscenering. Tenslotte werd er binnen 
een enscenering door de afzonderlijke acteurs vaak op heel verschillende manie
ren geacteerd. 

Om toch iets te kunnen zeggen over de speelstijl tussen, met name, r88p 
en 1930, werd in dit hoofdstuk niet strikt vastgehouden aan het uitgangspunt dat 

160 Marian Buijs, Volkskrant 21.2.15154; Max van Engen, Toneel Theatraal 115 (1554) nr.4, P42-

43; Margriet Prinssen, Haatlems Dagblad ?.2.1994; loek Zonneveld, Groene Amsterdam

mer 2.3.1994. 
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de enscenering steeds centraal moest staan. Leiddraad voor die eerste veertig jaar 
werd de steeds veranderende opvatting van de critici over de aard van het oeuvre 
en de speelstijl die daar het best bij paste. Dat leidde uiteindelijk tot de volgende 
periodisering. 

ï. De periode 1889-1893: In deze eerste periode, die slechts drie jaar besloeg, 
mocht Ibsen absoluut niet volgens negentiende-eeuwse conventies gespeeld wor
den. Daarover was iedereen het eens. Overtuigend samenspel, eenheid in opvat
ting en 'gang' (het resultaat van een gedegen voorbereiding), soberheid, eenvoud, 
maat houden en ongekunsteldheid in houding en beweging; dat waren de eisen 
die gesteld werden aan een gezelschap dat Ibsen wilde spelen. Gezelschappen 
slaagden er echter maar zeer ten dele in om aan deze nieuwe norm van natuur
getrouwheid te voldoen. De negentiende-eeuwse toneelpraktijk bleef in alle en
sceneringen duidelijk zichtbaar. De Tooneelvereeniging kwam in 1885» met een 
enscenering van Een poppenhuis nog het verst. 

z. De periode 1893-1913: Gedurende de tweede periode, die twintig jaar besloeg, 
stond Ibsen als symbolist te boek. De preciese invulling van dat begrip varieerde 
nogal, maar over de manier waarop dat symbolisme - 'het vizioen', 'de werkelijk
heid achter de werkelijkheid' - vorm moest krijgen, bestond wel overeenstem
ming: een niet al te beweeglijke mise-en-scène, een laag tempo, kalme en voor
name bewegingen, spaarzaam gebruik maken van gebaren en een gedempte 
dictie. Er was ook een alternatief: het 'souligneren,' waarbij woorden, die een bij
zondere betekenis hadden, met extra nadruk moesten worden uitgesproken. Voor 
het op deze manier spelen van de Ibsen-stukken werd een aparte term gereser
veerd: 'Ibsen' of'ge-Ibs'. 

Ook nu was er nauwelijks een enscenering te vinden waarin aan de norm 
werd voldaan. Of men zette het symbolistische te zwaar aan, óf men speelde Ibsen 
te realistisch óf de negentiende-eeuwse toneelpraktijk deed zich gelden. Lugné-
Poe kwam in zijn gastoptredens met ensceneringen van Rosmersholm (1893) en 
Bouwmeester Solness (1894) nog het verst. Pas in 191er werd het publiek met een mooie 
Nederlandse representant van deze ensceneringswijze geconfronteerd (Kleine Eyolf 
door de N.V. Tooneelvereeniging). De symbolistische Ibsen-opvatting gold toen 
echter al een aantal jaren als achterhaald. 
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3. De periode 1913-1931: In 1913 werd voor het eerst in een enscenering weer 

duidelijk afstand genomen van alle symbolistische geheimzinnigheid (Spoken, 

door Herman Schwab geregisseerd bij Het Tooneel). De acteurs en actrices hoef

den hun personages niet langer geheimzinnig en gewichtig te maken, die perso

nages wortelden wel degelijk in de werkelijkheid, en ze hadden wel degelijk een 

psychologisch fundament. In november 15117 werden de contouren van deze nieu

we, werkelijke Ibsen ineens glashelder in de door Chrispijn geregisseerde Hedda 

Gabler. Alida Tartaud-Klein werd uitbundig geprezen voor haar vertolking van de 

titelrol. Haar acteerstijl hield het midden tussen een realistische, sobere en onna

drukkelijke Ibsen-stijl en de grote negentiende-eeuwse stijl met zijn poses, mooie 

bewegingen en gebaren en de bij momenten groot uitgespeelde emoties. In een 

klein aantal andere ensceneringen werd teruggegrepen op het acteren naar het 

werkelijke leven en ook dat lijkt voor Nederlandse recensenten een aanvaardbare 

optie te zijn geweest. Ook in deze periode waren de sporen van de negentiende-

eeuwse toneelpraktijk nog steeds zichtbaar. 

4. De periode (15131) 15155-15172: In de jaren dertig en veertig daalde het aantal 

Ibsen-ensceneringen drastisch. Dat maakt het onmogelijk om het acteren in 

Ibsen gedurende die jaren op de voet te volgen. Pas rond 1956, het jaar waarin 

Ibsens vijftigste sterfdag werd herdacht, wordt duidelijk hoe de opvattingen ver

anderd waren. In ieder geval was de hang naar de negentiende eeuw nu voorgoed 

verleden tijd. Ensceneringen die daar nog naar verwezen, werden niet meer geto

lereerd. Ook de grote stijl waarin Alida Tartaud-Klein tussen 15117 en 15131 rollen 

van Ibsen speelde, behoorde definitief tot het verleden. Sleutelwoord in deze pe

riode was 'psychologische geloofwaardigheid'. Het was daarbij niet langer nood

zakelijk dat het spel zoveel mogelijk aan gedrag in de werkelijkheid deed denken. 

Het ging om de werkelijkheid volgens de wetten van het toneel. Een zekere mate 

van toneelmatigheid was zelfs een vereiste. 

Wat in de jaren vijftig in ieder geval gevraagd werd, waren een soepele, 

beweeglijke mise-en-scène, oog voor details, ensemblespel en een geloofwaardige 

typering of verbeelding van de personages waarbij het karikaturale, maar ook het 

al te gedetailleerde en geprononceerde, vermeden diende te worden. Aan emoties 

mocht niet te vlak, maar zeker ook niet te heftig uiting worden gegeven. 

Gaandeweg hoorde men zijn Ibsen steeds soberder op te dienen. In de luid 

bejubelde enscenering van Spoken (Theater, 1966) waren alle franjes en romantische 
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overbodigheden geëlimineerd, was ieder theatraal effect vermeden en was er geen 
enkele poging gedaan om met bewegingen of gebaren accenten aan te brengen. 
Toen in de jaren zeventig echter steeds vaker kritiek kwam op versteende, functie-
en betekenisloze acteerconventies, moest men naar andere wegen gaan zoeken. 

5. De periode 1972-1988: 

a) Grote zaal-producties. Vanaf het moment dat ensceneringen, gespeeld in een 
conventionele, toneelmatige stijl en mikkend op psychologische geloofwaardig
heid in de pers steeds nadrukkelijker onder vuur werden genomen, kwamen er in 
eerste instantie twee reacties. Of regisseurs gingen een zekere mate van stilering 
nastreven, zonder het streven naar een werkelijkheidssuggestie helemaal over 
boord te zetten (De wilde eend {1973) en Spoken (1975) door Globe), óf ze kozen voor 
een duidelijke en bewuste breuk met de 'realistische' speelstijl. In dat laatste ge
val was er altijd sprake van (meerdere) personages die in ieder geval gedurende 
een gedeelte van de voorstelling, verstard, versteend en op een als niet realistisch 
ervaren stijve of mechanische manier bewogen. Alsof het niet om mensen maar 
om willoze geesten, poppen of marionetten ging. De meest uitgesproken repre
sentant hiervan was de John Gabriel Borkman die Fritz Marquardt in 1982 bij het 
Publiekstheater regisseerde. 

b) Kleine zaal-producties. Vanaf 1977 ging men zich ook in de kleine zaal met 
Ibsen bezighouden. De aanpak die het Onafhankelijk Toneel in Hedda Gabler liet 
zien, betekende een scherpe breuk met al het voorafgaande. Men koos voor een 
acteerstijl die in de eerste plaats leek te polemiseren met dat versteende, functie-
en betekenisloze acteren zoals dat in de grote zaal-producties te zien was. Men 
probeerde juist 'zo gewoon mogelijk te doen'. Daarbij probeerde men de hande
lingen van de acteurs op te laden met betekenis. Mimiek, lichaamshouding, be
weging en gebaren werden aangepast aan de betekenis die men aan de tekst gaf. 
Op deze manier werd in de handelingen van de acteurs een aparte betekenislaag 
gecreëerd, een commentaar dat in het vervolg ook regelrecht tegen de tekst in kon 
gaan. In de Hedda Gabler van het Onafhankelijk Toneel en in alle volgende ensce
neringen in een 'toneel'decor, werd in de handelingen van de acteurs expliciet 
duidelijk gemaakt dat het hier geen werkelijkheid maar 'slechts' toneel betrof. In 
de ensceneringen die naar een andere historische periode waren overgezer, werd 
Ibsens personages iedere heroïek ontzegd. Ze werden ontmythologiseerd, te kijk 
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gezet als geremde, gefrustreerde volwassenen (Rosmereholm, 15)78) of als verwende, 
impulsieve kinderen (Hedda Gabler, 15)82). Er was in deze kleine zaal-producties 
dus steeds een spanning tussen Ibsens tekst en het gedrag van de acteurs. Die 
spanning verdween met Strijards' groteske enscenering van Rcwmereholm uit 1984. 
Wat voor die tijd onderzocht was, werd in deze enscenering als onomstotelijk ge
presenteerd. 

De semantisering van de handeling, zoals die door het Onafhankelijk Toneel in 
1977 voor het eerst in een Ibsen in praktijk werd gebracht, bleef niet beperkt tot 
het kleine zalen-circuit. Ook in de grote zaal-producties bleek het mogelijk om 
Ibsens teksten op deze manier extra betekenis mee te geven. Dat gold zowel voor 
producties waarin nog steeds de suggestie van werkelijkheid werd gewekt, als 
voor producties waarin de speelstijl verregaand gestileerd was. 

6. De periode vanaf 1988: Met de Bouwmeester Solness van Discordia (15)88) ont
stond een streven om de tekst steeds zo helder mogelijk over het voetlicht te krij
gen. In de ensceneringen onthield men zich van commentaar, zowel op Ibsens 
toneelstukken als op de personages die die toneelstukken bevolkten. De resulta
ten die het experiment van de jaren zeventig en tachtig had opgeleverd, werden 
daarbij overigens niet vergeten: dat het 'maar' om toneelteksten ging, bleef zicht
baar en de lichaamstaal bleef verraden wat de werkelijke gevoelens en/of gedach
ten van een personage waren. Maar in plaats van een consequent doorgevoerde 
truc werd het een gedoseerd en subtiel gebruikt middel. 

Er werd in een zakelijke, nuchtere, sobere maar ook vanzelfsprekende stijl 
gespeeld. Iedere pathetiek was uitgebannen en slechts af en toe was er ruimte 
voor emotionele ontploffingen. Over het algemeen lag het tempo hoog. Het re
sultaat werd steeds omschreven in termen als licht en (glas)helder. 

Belangrijk punt is ook dat deze manier van acteren zowel in kleine - als in 
grote zaal-producties kon worden aangewend. 
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Honderdvijftien jaar ibsen, 
tien jaar onderzoek 

Resultaten en evaluatie 

ïo . i Inleiding 
De vorige hoofdstukken werden allemaal afgesloten met een korte samenvatting 
van de belangrijkste bevindingen, waarin steeds werd aangegeven welke perioden 
zich lieren onderscheiden. 

Hieronder worden de resultaten van die hoofdstukken geïntegreerd.1 Om 
te beginnen gaat het daarbij om een ensceneringsgeschiedenis in vijftien keer
punten. Vijftien ensceneringen die her begin vormden van een normverandering. 

Vervolgens wordt in kort bestek een geschiedenis van Ibsen in Nederland 
geschreven. De basis zijn de voorafgaande hoofdstukken en de vijftien keerpun
ten. Waar dat echter op zijn plaats was, heb ik ook nieuwe informatie verwerkr 
die een zinvolle aanvulling vormde. Het gaat daarbij om informatie die afkom
stig is uit eerdere onderzoeksfasen. Zo leverde het onderzoek naar de lotgevallen 
van Hedda Gabler in Nederland interessante gegevens op over de receptie van 
Ibsen in Nederland. Ook zijn hier en daar verbanden gelegd die speculatief van 
aard zijn. 

De analyse van de programmaboekjes wordt hier buiten beschouwing gelaten. De resulta

ten daarvan komen aan de orde in de paragraaf 'Dit onderzoek en de Nederlandse toneel

geschiedenis'. 
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10.2 Vijftien keerpunten in de ensceneringsgeschiedenis van 
Ibsen in Nederland 

1889 29 maart: Een poppenhuis [Nora] door De Tooneelvereeniging. 

Met deze enscenering die, in haar streven naar een getrouwe weergave van 

de werkelijkheid, lange tijd maatgevend zou blijven, ging Ibsen deel uit

maken van de Nederlandse toneelcultuur. 

1893 15 december: Rosmersholm door het Théâtre de l'Oeuvre. 

Eerste keer dat er in Nederland een stuk van Ibsen te zien was, dat (gedeel

telijk) volgens de symbolistische principes was geënsceneerd. 

1913 7 februari: Spoken door Het Tooneel. 

Met deze enscenering werd er weer afstand genomen van de in symbolis

tische stijl geacteerde Ibsen. 

1925 17 oktober: Een poppenhuis (Nora) door het Vereenigd Rotterdamsch-Hof-

stad Tooneel. 

Eerste keer dat er gewerkt werd met een aangepaste vertaling. Vanaf dit 

moment kon men ervoor kiezen om gedeelten uit Ibsens hoofdtekst te 

schrappen en zijn stukken zo 'voor de eigen tijd te behouden'. 

1928 23 januari: Een vijand van het volk door Het Schouwtooneel. 

Eerste in een lange reeks ensceneringen waarin de personages van Ibsen 

middels een 'ouderwetsch decor en kostuums en kapsels in de stijl van de 

tijd' werden teruggeplaatst naar de negenriende eeuw. 

1931 4 maart: Hedda Gabler door een ad hoc gezelschap bij het veertigjarig 

acteursjubileum van Henri Morriën. 

Deze enscenering sloot een periode van veertig jaar af waarin praktisch 

ieder seizoen één of meerdere Ibsen-ensceneringen te zien waren. 

1955 28 februari: Hedda Gabler door het gezelschap van Peggy Ashcroft: 

Najaren van relatieve stilte werd er rond het Ibsen-jaar (15156') in korte tijd 

een flink aantal stukken gespeeld. Deze Engelse enscenering was de eerste 

daarvan en had het 'gedroomde' Ibsen-decor: een tot in details gekopieerde 

fin-de-siècle-salon. 
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1966 12 maart: Hedda Gabier door de Nederlandse Comédie. 

Deze enscenering was de eerste, in een lange reeks, waar het vertalersduo 

Cora en Sybren Polet hun naam aan verbonden. In hun (aangepaste) ver

talingen werd het idioom van Ibsen gemoderniseerd. 

1971 Een poppenhuis door het Groot Limburgs Toneel 

Vanaf nu zou er (praktisch) ieder seizoen weer minstens één stuk van 

Ibsen te zien zijn. 

15*72 22 november: Hedda Gabler door Globe 

Voor het eerst was er sprake van een bewerkte hoofdtekst, van een decor 

dat betekenis oplegde aan Ibsens stuk en van een nadrukkelijk gestileerde 

en kunstmatige speelstijl. 

1977 25 januari: Hedda Gabler door het Onafhankelijk Toneel. 

Eerste keer dat Ibsen als een kleine zaal-productie werd opgevoerd. Het 

stuk was niet gesitueerd in de negentiende eeuw maar in een 'toneel'de-

cor. Acteurs gingen gekleed in onopvallende, alledaagse kostuums. Zij 

probeerden 'zo gewoon mogelijk te doen' en hun handelingen betekenis 

mee te geven. 

15*78 27 oktober: Rosmersholm door Fact. 

Eerste kleine zaal-productie waarin de personages naar een andere histo

rische periode verplaatst waren. Vooral ook door hun gedragingen en hun 

uiterlijk werden Ibsens helden van iedere heroïek ontdaan. 

1984 17 maart: Rosmersholm door de Theaterunie. 

Regisseur Strijards ging in zijn zoektocht naar een adequate lichaamstaal 

voor Ibsens personages zo ver dat Ibsens stuk van kleur verschoot en in 

een groteske veranderde. 

15187 2 december: De vrouw van de zee door Zeno 

Vanaf nu zal bij de totstandkoming van een productie steeds iemand spe

ciaal voor het lichtontwerp worden ingeschakeld en gaan de acreurs ge

kleed in eigentijdse kostuums. 

1988 14 juni: Bouwmeester Solness door Discordia 

Met deze productie verdwenen de decors die een actieve bijdrage leverden 
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aan de betekenis van de enscenering. De belangrijkste functie van het 

decor wordt nu, samen met de belichting, het creëren van een niet-specifie-

ke locatie. Vooral ook door de nuchtere, onnadrukkelijke acteerstijl kwam 

de aandacht weer bij Ibsens (integraal gespeelde) hoofdtekst te liggen. 

10.3 Ibsen in Nederland: een geschiedenis 
Negenentwintig maart 18851, de dag dat bij De Tooneelvereeniging Een poppenhuis 

(Nora) in première ging, is hierboven steeds als het begin van de enscenerings

geschiedenis van Ibsen in Nederland genomen. Het was immers deze productie 

die het begin van een periode van ruim veertig jaar inluidde, waarin praktisch ie

der seizoen minstens één gezelschap met een stuk van Ibsen kwam. Maar Neder

land werd op 251 maart 1889 niet voor de eerste keer met een stuk van Ibsen gecon

fronteerd. Dat was al twee keer eerder gebeurd. Op 16 oktober 1880 presenteerde 

het gezelschap van Van Ollefen, Moor en Veltman Pijlers van de samenleving (Steun

pilaren der maatschappij] en het was ook bij die gelegenheid dat de naam Ibsen voor 

het eerst doordrong tot de kolommen van Het Tooneel. De tweede Nederlandse 

Ibsen-première was op 6 februari 1884. Jaap Haspels had zijn keuze laten vallen op 

Een vijand van het volk als het stuk waarmee hij in de Groote Schouwburg van 

Rorrerdam zijn vijfentwintigjarig acteursjubileum luister bij wilde zetten. 

Maar met de 'Nora' van 18851 ging Ibsen dus definitief deel uitmaken van 

de Nederlandse toneelcultuur. Dat De Tooneelvereeniging, die was opgericht om 

dat repertoire te brengen dat de bestaande gezelschappen 'niet of slechts bij uit

zondering [...] ten tooneele brachten', uiteindelijk bij Ibsens Een poppenhuis was 

terecht gekomen, had drie redenen.2 Het stuk was in het buitenland zeer succes

vol gebleken, er was slechts een klein aantal acteurs voor nodig en er kon volstaan 

worden met één eenvoudig decor. Die laatste twee argumenten hingen nauw 

samen met het gebrek aan middelen waar De Tooneelvereeniging mee te kampen 

had. Voor de leden van De Tooneelvereeniging was het duidelijk dat dit nieuwe 

repertoire ook om een andere aanpak vroeg. Die andere aanpak resulteerde in een 

enscenering die vooral wat de vormgeving en, bij vlagen, het acteren betrof, maat

gevend werd. 

Het decor beantwoordde 'aan den hoogste eisch', daarover waren de critici 

het wel eens. Het was dan ook niet samengesteld uit wat er in de opslagruimtes 

z HetTooneelXVIlI(iS88/iS8i)),p(Î3. 
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van het Grand Theatre voor handen was. Men had de architect Springer - ook lid 
van De Tooneelvereeniging - om een ontwerp verzocht. Het resultaat was een 
smaakvol ingerichte, moderne huiskamer van welgestelde burgers, met alle meu
belstukken en 'kleine sieradiën' van dien. Om aan te geven dat de familie Heimer 
zich langzaam langs de sociale ladder had opgewerkt, waren de meubels verschil
lend van vorm en waarde. 

Dat gevoel voor realistische details bleek ook uit de belichting. Het dag
licht dat door de ramen binnenviel, de suggestie van brandend vuur in de haard 
en het feit dat er bij avond en nacht elektrisch licht brandde in het portaal en in 
de belendende kamers, waren in 1889 noviteiten. 

Ook de dertig repetities die er aan deze Poppenhuis-productie werden be
steed - een voor die tijd ongebruikelijk groot aantal - wierpen hun vruchten af. 
Prijzende woorden waren er voor de toewijding waarmee de acteurs zich van hun 
taak gekweten hadden, voor de eenheid die was bereikt en voor het nauwkeurige 
ensemblespel. In vergelijking met de gangbare praktijk viel verder de niet-melo-
dramatische, sobere acteersrijl op en de terughoudendheid waarmee de (meeste) 
acteurs bemiddelden tussen de personages en het publiek. Het zoveel mogelijk 
achterwege laten van 'uitwendig spel' had tot gevolg dat de aandacht vanzelf ge
richt werd op het innerlijk van die personages. 

Aan deze enscenering werd meer geld en veel meer tijd besteed dan in die 
tijd normaal gesproken mogelijk was. Dat betekende automatisch dat zij ook 
maar heel moeilijk te overtreffen of zelfs maar te evenaren was. Zeker waar het de 
acteerprestaties en het decor betrof, zou de 18851-productie van Een poppenhuis nog 
heel lang de maat blijven waaraan Ibsen-ensceneringen werden afgemeten. 

Om te beginnen had de enscenering duidelijk gemaakt dat voor een stuk 
van Ibsen de negentiende-eeuwse toneelconventies niet langer toereikend waren. 
Overtuigend samenspel en eenheid in opvatting en 'gang', waren de eisen die ge
steld werden aan een gezelschap dat Ibsen wilde spelen. Eisen waaraan tot aan de 
Tweede Wereldoorlog in veel gevallen niet of nauwelijks kon worden voldaan. Tot 
aan 18513 w e r d daarnaast ook nog soberheid, eenvoud, maat houden en ongekun
steldheid in houding en beweging verlangd. 

Ook wat de vormgeving betrof, bleef de 1889-productie lange tijd een on
overtroffen voorbeeld. Tot in de jaren dertig kwam het maar heel zelden voor dat 
er voor een productie een speciaal decor ontworpen werd. Heel algemeen gefor
muleerd diende het ideale Ibsen-decor in de eerste plaats een precieze, geografi-
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sehe locatie aan te geven en een bepaalde stemming te creëren. In concrete ken
merken vertaald diende een Ibsen-decor aan de volgende eisen te voldoen: 'Noors', 
'realistisch', 'met oog voor details' en 'stemmingsvol'. 

Het uiterlijk van de acteurs sprong bij Een poppenhuis niet echt in het oog 
en dat gold ook voor de meeste ensceneringen die erop volgden. Men droeg in die 
eerste decennia meestal eigentijdse kleding. De belangrijksre eis die daarbij ge
steld werd, was dat het uiterlijk van de acteurs in overeenstemming was met het 
soort personages dat verbeeld werd. Met name werd daarbij gelet op de grime
ring (van de mannelijke personages) en op de kostumering. Maar ook het fysieke 
voorkomen van meestal de actrices speelde een rol. Was een hoofdrolspeelster te 
dik of te oud, dan kon dat de geloofwaardigheid van een vertolking ongunstig 
beïnvloeden. 

Tot slot was een goed klinkende vertaling van Ibsens dialogen onontbeer
lijk, bij voorkeur zonder germanismen. 

Er is nog één punt dat hier aandacht verdient. Een poppenhuis had in 
Scandinavië en in Duitsland buitengewoon veel stof doen opwaaien. Ook in Enge
land werd her sruk, ruim twee maanden na de Nederlandse première, onderwerp 
van een heftige controverse. Tegen deze achtergrond mogen de reacties in Neder
land buitengewoon gematigd genoemd worden. Ibsen werd niet verketterd, maar 
het probleem dat hij aan de orde stelde werd serieus bediscussieerd. Hetzelfde 
geldt voor Spoken, dat hier op 5 september 1890 voor het eerst gespeeld werd. Dit 
in scherpe regenstelling tot de reacties in Scandinavië, Duitsland en Engeland. 
Pas met Hedda Gabler voltrok zich in het eerste kwartaal van 1891 ook in Neder
land een scheiding der geesten.3 Later werd in Het Tooneel de 'keurbende van 
moderneraars' die jubelende stukken over Ibsen schreef, fel van repliek gediend. 
Ibsens stukken waren niet alleen duister en onbegrijpelijk, ze werden bevolkt 
door ziekelijke personages en waren dus ook onrein en ongezond.4 De heftigheid 
waarmee deze discussie gevoerd werd, nam na 1897 sterk af. 

De tweede, korte Nederlandse tournee van Antoines Théâtre Libre maakte duide
lijk dat er, wat het ensceneren van Ibsen betreft, een eerste keerpunt op handen 

3 Zie voor de ontvangst van Heida Gabler in Nederland Zalm 1998. 

4 Het Tooneel XXIII (1853/1894), P23. Vooi andere anti-Ibsen-stukken zie onder meer Het 

Tooneel XX (1890/1851], P92-93; XXIV (1894/1895), P42; XXVI (1895/1897), P51. 
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was. Kritische kanttekeningen bij zijn Spoken (Les revenants) die hier op 9 maart 
1893 voor het eerst te zien was, wezen erop dat er anders tegen het werk van Ibsen 
werd aangekeken. Ook bij een aantal Nederlandse toneelcritici stond Ibsen nu te 
boek als schrijver van symbolistische stukken. 

Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de berichten over de eer
ste symbolistische Ibsen-enscenering die kort daarvoor in Parijs in première was 
gegaan - De vrouw van de zee (La dame de la mer) door het Théâtre de l'Oeuvre [16 
december 18512) - ook in Nederland waren doorgedrongen. Sporen daarvan heb ik 
echter nergens aangetroffen. Dat de termen symbolisme en symboliek vanuit 
Frankrijk naar Nederland waren geïmporteerd staat echter vast. De Franse, letter
kundige tijdschriften werden hier in die jaren nauwgezet gevolgd. In 1888 infor
meerde Van Hall in de Gids zijn lezers onder de titel 'De "decadents" in Frank
rijk' als eerste uitgebreid over de nieuwe letterkundige stroming. In juni 1891 
wijdde hij een lange beschouwing aan Maeterlinck en aan zijn werk. Een belang
rijke rol speelde ook een reeks vraaggesprekken van Jules Huret met meer dan 
zestig auteurs die in de periode maart-juli 18511 in L'Echo de Paris werden afge
drukt en later in boekvorm verschenen onder de titel Enquête sur l'évolution litté
raire. In het gesprek met Maeterlinck liet deze zich voor het eerst expliciet uit over 
het gebruik van symbolen. Hij onderscheidde twee soorten: het symbool à priori, 
dat vooraf door de schrijver bedacht werd en als een allegorie in zijn werk ver
scheen en het onbewuste symbool, dat zich aan de (ontvankelijke) schrijver op
drong en een uitdrukking was van de universele levenswetten.5 In Het Tooneel 
werd werk van Ibsen voor het eersr expliciet als symbolistisch gekarakteriseerd op 
1 februari 18513, dus vlak voordat Antoines enscenering van Spoken hier te zien 

6 

was. 
Wat had dit alles nu voor consequenties voor de manier waarop de stuk

ken van Ibsen werden geënsceneerd? Om 'her vizioen', 'de werkelijkheid achter de 
werkelijkheid' zichtbaar te maken, was vooral een andere manier van acteren ver
eist: een niet al te beweeglijke mise-en-scène, een laag tempo, kalme en voorname 
bewegingen, spaarzaam gebruik maken van gebaren en een gedempte dictie. Dan 

5 Zie voor dit alles Leijnse 1995, P49, P78, P34-35, P52-53. Zie verder ook her hoofdstuk over 

het acteren. 

6 '[..} [S]ymbolisch is [Bouwmeester Solness] zeer zeker en de personages moeten ook zoo wol

den opgevat. Noch Solness, noch Aline, noch Hilde zijn natuurlijke menschen.' Zie Her 

Tooneel XXII (1892/1893), p6y. Zit hier ook hoofdsruk negen, noor 35. 
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was er ook nog een alternatief: het 'souligneren' waarbij woorden, die een bijzon

dere betekenis hadden met extra nadruk moesten worden uitgesproken. Voor het 

op deze manier spelen van de Ibsen-stukken werd al gauw een aparte term in het 

leven geroepen: 'Ibsen' of 'ge-Ibs'. 

Ook nu was er nauwelijks een enscenering te vinden waarin overtuigend 

aan de nieuwe norm werd voldaan. Lugné-Poe kwam in zijn gast-optredens hier 

nog het verst. Zijn enscenering van Rosmersholm, die hier op 15 december 1893 te 

zien was, betekende voor het Nederlands publiek de eerste kennismaking met de 

symbolist Ibsen. Vooral Lugné-Poe's zachte, zangerige voordracht, zijn bevallige 

en ongedwongen houding en de kalme, voorname bewegingen met armen en 

handen oogstten veel bijval. Ook de Bouwmeester Solness die op 4 september 18514 

bij het Nieuw Nederlandsch Tooneelgezelschap in première ging, was een redelijke 

poging. Regisseur Van Kuyk was erin geslaagd om in het laatste bedrijf de idee 

door de personages heen zichtbaar te maken. Opvallend is dat de manier waarop 

de symbolisten in Parijs omgingen met decor en belichting, in Nederland abso

luut geen weerklank en navolging vond. Lugné-Poe speelde zijn ensceneringen 

hier in geleende decors die door de Nederlandse pers als ontoereikend werden ge

kwalificeerd. 

Al in 18517 publiceerde het Franse tijdschrift Cosmopolis een artikel van de 

Deense criticus Georg Brandes, waarin deze betoogde dat de Franse, symbolisti

sche Ibsen de ware Ibsen niet was. Ibsens personages werden in Scandinavië hele

maal niet als vreemd of bizar ervaren maar als heel herken- en bestaanbaar. Al 

snel drong dit geluid ook in de Nederlandse pers door, maar veel bijval kreeg 

Brandes vooralsnog niet. Pas in 15113 trok een Nederlandse regisseur voor het eerst 

de consequenties: bij Het Tooneel, het gezelschap van Royaards, regisseerde Her

man Schwab een Spoken zonder geheimzinnigheid, zonder de intussen berucht 

geworden 'Ibsen-stemming'. Hij liet het stuk spelen in een natuurlijke en een

voudige stijl. 

In november 15117 werden de contouren van deze nieuwe Ibsen ineens 

glashelder. Alida Tartaud-Klein werd uitbundig geprezen voor haar vertolking 

van de titelrol in een door Chrispijn geregisseerde Hedda Gabler. Haar acteerstijl 

hield het midden tussen de realistische, sobere en onnadrukkelijke Ibsen-stijl en 

de grote negentiende-eeuwse stijl met zijn poses, mooie bewegingen en gebaren 

en de bij momenten groot uitgespeelde emoties. Tussen 15113 en 15130 werd in een 
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klein aantal andere ensceneringen overigens teruggegrepen op een wat kleinere, 
realistischere speelstijl en ook dat lijkt voor Nederlandse recensenten een aan
vaardbare optie te zijn geweest. 

Alida Tartaud-Klein droeg voor haar vertolking van Hedda een zeer modi
euze japon. Dat was deze jaren zeker niet ongebruikelijk. Zo vanaf 1910 kregen de 
dameskostuums nadrukkelijk ook een esthetische functie. Dat het tijdschrift Het 
Tooneel in 15115 een rubriek 'Tooneel en mode' startte, bewijst dat mooie, modieu
ze kostuums gezien werden als een factor die bijdroeg aan het welslagen van een 
enscenering. 

Opvallend is ook dat deze Hedda Gabler ineens als buitengewoon actueel 
werd ervaren. Het feit dat Ibsen niet langer als een geheimzinnige schrijver ge
zien werd en het feit dat Alida Tartaud-Klein, in een modieuze japon, een stijl 
vond waarmee deze rol zeer effectief gespeeld kon worden, zullen daarbij zeker 
een rol hebben gespeeld. Het waren echter twee andere factoren die de doorslag 
gaven: de actualiteit van het vrouwenvraagstuk en de groeiende belangstelling 
voor de verworvenheden van de moderne psychologie.7 

Om met dat eerste te beginnen: de première van Hedda Gabler, op 16 okto
ber 1917, viel precies in de periode dat een groep vrouwen op het Binnenhof een 
wake hield, voor de toekenning van kiesrecht aan vrouwen.8 Daarbij werd in het 
tweede decennium van de twintigste eeuw nog steeds gediscussieerd over het 
recht van de vrouw op arbeid. Vooral de vraag of ook getrouwde vrouwen moch
ten werken, hield de gemoederen bezig.9 

Wat dat tweede punt betreft: geen van de Nederlandse recensenten had 

7 De informatie over deze twee punten is voor her merendeel ontleend aan Van moeder op 

dochtervan W.H. Posthumus-Van der Goor en Anna de Waal (red), pj, PI55-161, pr88, P195-

200, P224. 

8 De srrijd rond het kiesrecht werd al gevoerd sinds 1894, toen de Nederlandsche Veteeni-

ging voor Vrouwenkiesrecht werd opgerichr. Nadar men de kwestie ook vanwege de mobi

lisatie vlak na het begin van de Eerste Wereldoorlog even had laten lusten, werd er op 18 

juni 1916 in Amsterdam al een grore betoging georganiseerd die her vrouwenkiesrecht 

weer ror een brandende kwestie maakte. De wake op het Binnenhof had uiteindelijk 

slechts de toekenning van het passief kiesrecht tot gevolg. Onmiddellijk na het beëindi

gen van de Eerste Wereldoorlog, toen ook in Nederland gevreesd weid voor revolutie, 

haalde de zaak het wel. Op 8 september r j i j werd de Wet-Jacobs, die de vtouwen ook het 

actieve kiesrechr verschafte, in het Staatsblad afgekondigd. Zie voor dir alles Posthumus-

Van der Goot & De Waal 19S8, P157-159. 
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Hedda Gabler bij haar entree op de Nederlandse podia in 18511 als een reëel beeld 
van de moderne vrouw geïnterpreteerd. Haar bestaan werd gemarginaliseerd; in 
Hedda Gabler had Ibsen, zo luidde een veelgehoorde opvatting - de uitwassen van 
het fin-de-siècle laten zien.10 Gaandeweg de twintigste eeuw verwierven de mo
derne psychologie en met name ook de ideeën van Freud meer en meer aanzien. 
De Eerste Wereldoorlog betekende een definitieve doorbraak. De talloze soldaten 
die getraumatiseerd uit de loopgraven terugkeerden bleken met redelijk succes 
volgens de nieuwe inzichten behandeld te kunnen worden. Ook in de Neder
landse pers werd uitgebteid aandacht besteed aan dit succes van de psycho-analyse. 
Het effect werd daarbovenop nog eens versterkt door de oprichting van de Neder-
landsche Vereeniging voor Psycho-Analyse en door het publiciteitsoffensief dat 
door de leden van deze vereniging gevoerd werd.11 

9 Aanleiding was een wetsontwerp, ingediend in 1910, waarin vrouwelijke ambtenaren bij 

een huwelijk ontslag werd aangezegd. Een stroom van brochures en artikelen en een zeer 

geslaagde protestbijeenkomst hadden tot gevolg dat het wetsontwerp niet in behandeling 

werd genomen. Ook in de jaren daarna bleef het onderwerp de gemoederen bezighouden. 

In 1914 verscheen een brochure van Henriette Roland Holst onder de titel De maatschappe

lijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw. Zij maakte onderscheid tussen de positie van de 

proletarische vtouw en die van de middenstandsvrouw. De middenstandsvrouw was ge

zien de technische vootuitgang in haar ingekrompen huishouding economisch een non-

valeur geworden. Bij slechte financiële omstandigheden was ook zij gedwongen te gaan 

werken, maar wat voor de proletarische vrouw een zware last betekende, was voor de bur

gerlijke vrouw, bij zo groot mogelijke vrijheid van arbeid, een bevrediging. 

Een reacrie op dir srandpunt kwam in 15116, een lijvige brochure van de hand van B.J.F. 

Steinmetz (Vrouwenbeweg ing en vrouwenarbeid, Eene studie over de hervorming van de gezinstaak 

der vrouw). Volgens Steinmetz was de eeuwenlange achterstelling van de vrouw er de oorzaak 

van dat zij er niet in slaagde om de steeds verder inkrimpende 'gezinsarbeid' te hervormen. 

Daarom richtte zij zich op de maatschappij. Beter zou het zijn wanneer de vrouw zich met 

de petsoonlijke, geestelijke verzorging van haar huisgenoten zou bezighouden. Daarroe 

zou zij een betere psychologische, medische en economische scholing moeten hebben. 

Ook bij ensceneringen van Een poppenhuis in 1906 en van Spoken in 1913, valt uit zinssne

den in de tecensies op te maken dat de actualiteit van de vrouwenkwestie de srukken een 

bijzondere betekenis gaf. Vergelijk K., Het Tooneel XXXVI (1906/1507), P34: Onder het 

abonnementspubliek bevonden zich veel volwassen meisjes die blijk gaven van stetk 

medeleven, en J.H. Róssing, Nieuws van den Dag 8.12.1913: Vrouwen hoefik niet de raad 

te geven te komen, want zij komen vanzelf wel. Het stuk gaat ook over de vrouwenkwesrie. 

10 Van Hall, Gids 1891,1, P373-380; NRC 28.2.1891; J.H. Róssing, Nieuws van den Dag 11.3.1891; 

Elize Knuttel-Fabius, Nedetlandsche Spectator 1891, nr.10. P78-79. 

11 Zie voor dit alles Bulho/1983, P247 e.V. 
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Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat Van Ruyven, de recensent 

van de Kroniek, Hedda Gabler wist te verklaren middels de verworvenheden van de 

moderne psychologie: 

'In onze tegenwoordige tijd, nu de psychologie meer en meer naar de verklaring 

der pathologische verschijnselen zoekt, is juist zo'n geval van demonische ontaar

ding, onder drang van verveling een belangwekkend geval als dramatisch ge

geven, vooral door de wijze waarop Ibsen zijn Hedda behandelde.' 

In de jaren twintig werden de geluiden dat de stukken van Ibsen verouderd 

waren luider en luider en regisseurs gingen hun ensceneringsstrategieè'n daaraan 

aanpassen. In eerste instantie probeerde men Ibsen te moderniseren. Op 17 okto

ber 15125 ging bij het Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel een Een poppenhuis 

[Nora] in première waarvoor de verraling was aangepast. Om Ibsen voor de eigen 

tijd te behouden, waren alle tekstpassages en scènes geschrapt die als overbodig 

of verouderd werden ervaren. Else Mauhs, de actrice die Nora speelde, was na

drukkelijk ook modieus gekleed en gekapt. Dat modieus gekleed en gekapt gold 

ook voor Nel Stants, die in 15)30 Hedda Gabler speelde. Het was Cannegieter die 

bij deze gelegenheid in de Oprechre Haarlemsche Courant van 3 april 15130 voor 

het eerst expliciet gewag maakte van een gemoderniseerde Ibsen. 

In 15128 koos men bij Het Schouwtooneel voor een tweede optie. De door 

Adriaan van der Horst geregisseerde Een vijand van het volk was de eerste in een 

lange teeks enscenetingen waarin de personages van Ibsen werden teruggeplaatst 

naar hun eigen eeuw, de negentiende. Dat gebeurde met behulp van 'ouderwet-

sche' decors en met kostuums en kapsels in de stijl van die tijd. Hiermee kregen 

de decors en het uiterlijk van de acteurs een andete functie. In plaats van het aan

geven van een precieze, geografische locatie ging het er nu vooral om, met de de-

cots de histotische tijd van handeling aan te geven. Wat het uiterlijk van de ac

teurs betreft, was de belangrijksre functie van kostuums én grimering vóór 15128 

'her typeren van de personages' geweest. Nä 15128 was het belangrijk om via de 

kostuums, eventueel in combinatie met het kapsel maar altijd in aanvulling op 

de decors, aan te geven dat de gebeurtenissen zich afspeelden in de negentiende 

eeuw. 

12 Kroniek III (1917), P380. 
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De reacties waren overwegend positief. Juist door expliciet zichtbaar te maken dat 
het stuk al bijna een halve eeuw oud was, werd kritiek als dat het verouderd zou 
zijn gepareerd. Door die negentiende-eeuwse aankleding sprong vooral in het 
oog dat Een vijand van het volk in een aantal opzichten zijn geldigheid behouden 
had. Toch zou er nu snel een einde komen aan een periode waarin Ibsen praktisch 
ieder seizoen minstens één keer te zien was. Na de Hedda Gabler waarmee op 
4 maart 1531 het veertigjarig acteursjubileum van Henti Morriën luister werd 
bijgezet, liep het gemiddelde aantal ensceneringen sterk terug. Deze relatieve 
stilte rond Ibsen zou duren tot de jaren zeventig. Vooral in de jaren veertig en zes
tig lag het aantal Ibsen-ensceneringen laag. 

De stilte tussen 1513 t en 1570 werd rond het Ibsen-jaar 1956" even verstoord. In korte 
tijd waren hier toen zeven Ibsen-ensceneringen te zien. Een Engelse Hedda Gabler 
door een gezelschap rond Peggy Ashcroft die op 28 februari 15*55 m première ging, 
was daar de eerste van. Deze enscenering betekende tevens de perfectioneting van 
de in de negentiende eeuw gesitueerde Ibsen. Uit Engeland had men het ge
droomde Ibsen-decor overgevlogen: een tot in de details gekopieetde fin-de-siècle 
salon, met alle bibelots, étagères en draperieën die daarbij hoorden. Een kleine 
acht maanden later koos men bij de Haagsche Comédie voor eenzelfde benade
ring. Op de foto's van deze Haagse enscenering van een Een poppenhuis is de over
dadige inrichting duidelijk zichtbaar. 

Het uiterlijk van de acteurs was in deze twee producties in overeenstem
ming met de decors, al was het zeker niet zo dat de actrices - de heren zagen er in 
rok of jacquet al gauw negentiende-eeuws uit - authentiek negentiende-eeuwse 
japonnen of exacte kopieën daarvan droegen. De haardracht van de dames - met 
pony - was zelfs allesbehalve authentiek. Dat neemt niet weg dat de naam van de 
verantwootdelijke ontwerp(st)er prominent in het programmablad vermeld stond. 
En dat zou in het vervolg ook zo blijven. Niet alleen de naam van de decorontwer
per - dat was al sinds 15138 gebtuikelijk - maar ook die van de kostuumontwerper 
waren vanaf dat moment steevast in de programma's terug te vinden. 

In de speelstijl was intussen wel het een en ander veranderd. De voor 
Ibsen geëigende speelstijl bleek in 1955 niet langet die van Alida Tartaud-Klein te 

13 J.W.F. Wemmeus Buning, Telegraaf3.2.1928. 
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zijn. Tot aan 1972 werd het sleutelwoord 'psychologische geloofwaardigheid'. Het 
was daarbij niet noodzakelijk dat het spel zoveel mogelijk aan gedrag in de wer
kelijkheid deed denken. Het ging om de werkelijkheid volgens de wetten van het 
toneel. Een zekere mate van toneelmatigheid was zelfs een vereiste. Wat in ieder 
geval gevraagd werd, waren een soepele, beweeglijke mise-en-scène, oog voor 
details, ensemblespel, een geloofwaardige typering of verbeelding van de perso
nages waarbij het karikaturale, maar ook het al te gedetailleerde en gepronon
ceerde, vermeden diende te worden. Emoties mochten niet te vlak, maar zeker 
ook niet te heftig worden uitgespeeld. Er was in deze jaren eigenlijk geen enkele 
enscenering te zien die helemaal aan deze eisen voldeed, maar de ruimere, finan
ciële armslag die het systeem van overheidssubsidie de gezelschappen na de 
Tweede Wereldoorlog gaf, had wel tot gevolg dat melodramatisch uitglijders en 
andere restanten uit de negentiende-eeuwse toneelpraktijk na de Tweede Wereld
oorlog praktisch volledig waren uitgebannen. 

Ondanks de lovende woorden voor de Hedda Gabler en Een poppenhuis uit 1955, was 
het voor de Nederlandse recensenten geen uitgemaakte zaak dat Ibsen ook in het 
vervolg repertoire zou blijven houden. De meerderheid vond dat zijn stukken 
toch wel erg nadrukkelijk uit een ander tijdvak stamden. De maatschappelijk-
sociale verhoudingen en de plaats van het individu waren sinds het eind van de 
vorige eeuw sterk veranderd. Ook Ibsens dramaturgie en het morele vacuüm 
waarin zijn stukken zich afspeelden, waren zaken die in de jaren vijftig weer
stand opriepen, net zoals dat in de periode 1891-1897 het geval was geweest. 
Gaandeweg de jaren vijftig en zestig stierven die kritische geluiden echter lang
zaam uit, bij het ene stuk wat sneller dan bij het andere. Men kreeg steeds meer 
oog voor de kwaliteiten van Ibsens dramaturgie, het meesterschap waarmee hij 
zijn stukken in elkaar zette, voor de tijdloosheid van zijn thematiek en vooral 
voor zijn kwaliteiten als psycholoog. 

Het is verleidelijk om deze verschuiving in de Ibsen-receptie te verbinden 
met de verschuiving die zich in deze jaren aftekende in de ensceneringsstrategie. 
De Nederlandse theatermakers gingen Ibsen gaandeweg steeds soberder opdie
nen. Dat had duidelijk zichtbare consequenties voor de vormgeving: de visuele 
banden met de negentiende eeuw werden steeds verder losgelaten. Ruimtes wer
den gesuggereerd in plaats van gekopieerd, dat wil zeggen dat de gesloten 
kamerdecors plaars moesten maken voor open decors die ook van steeds minder 
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interieurelementen werden voorzien. Bij de kostuums was deze ontwikkeling 

minder duidelijk, al werden er in de jaren zeventig regelmatig eigentijdse ele

menten, stofsoorten en dessins verwerkt. Aan het eindpunt van deze ontwikke

ling stonden in ieder geval twee (grote zaal-) producties in abstracte ruimtes, 

waarin alleen de kostuums de handeling nog in het fin-de-siècle plaatsten (Bouw

meester Solness, Theater 1979 en Wanneer wij doden ontwaken, RO Theater, 1984). 

De Spoken die Hans Croiset in 1966 bij Toneelgroep Theater regisseerde, 

maakte duidelijk dat een overtuigende Ibsen ook een sober geacteerde Ibsen 

moest zijn. In deze met veel enthousiasme begroette productie voltrok het drama 

zich in een bijna abstracte, kale, lege ruimte met ramen zonder uitzicht. Daarbij 

waren ook in het spel alle franjes en romantische overbodigheden geëlimineerd. 

Het leek alsof het de acteurs verboden was hun handelingen met bewegingen of 

gebaren te accentueren, alsof alles van binnenuit moest groeien. 

Het enige dat op deze enscenering viel aan te merken was de gebruikte 

vertaling. Het Nederlands van Nini Scholtz werd door sommige recensenten 

ouderwets of archaïsch bevonden. Een halfjaar vóór deze Spoken was bij de Ne

derlandse Comédie voor het eerst een stuk van Ibsen gespeeld in een vertaling van 

Cora en Sybren Polet. Met name de manier waarop Ibsens idioom in Hedda Gabler 

gemoderniseerd was, sprong in het oog. Deze aangepaste vertalingen van de 

Polets waren voorlopig de nieuwe standaard. 

Zes jaar later zou Croiset de geschiedenis van Ibsen in Nederland een 

nieuwe wending geven. De Hedda Gabler die op 22 november 15172 bij Globe in 

première ging, betekende in een aantal opzichten een radicale breuk met al het 

voorafgaande. 

In deze enscenering was voor het eerst sprake van een bewerkte hoofd

tekst. Deze was, ten opzichte van de brontekst, sterk gereduceerd, met als conse

quentie dat de nadruk op de structuur en daarmee op de geconstrueerdheid van 

de tekst kwam te liggen. Doordat Croiset zijn enscenering met de laatste scène -

de zelfmoord van Hedda - liet beginnen, werd ook de gesloten structuur openge

broken. In het vervolg zou in circa dertig procent van de ensceneringen, gebruik 

worden gemaakt van een bewerkte versie van Ibsens hoofdtekst. Daarbij werd 

steeds één van de volgende vier procédés aangewend: een sterke reductie én het 

openbreken van de gesloten structuur, loslaten van de plotlijn, het toevoegen van 

tekstfragmenten óf het doelbewust gebruik maken van een verouderde ver

taling. 
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Wat nog meer in het oog sprong in Croisets enscenering, was de invulling van de 

ruimte. Geen negentiende-eeuwse salon, maar een abstracte ruimte die gedomi

neerd werd door een reusachtig portret van de generaal. Daarmee visualiseerde 

Croiset zijn uitgangspunt, dat hij in een lezing voor zijn acteurs als volgt formu

leerde en dat in het programmablad stond afgedrukt: laten we aannemelijk ma

ken dat Hedda niet de vrouw van haar man is maar de dochter van haar vader. 

De decors kregen er in deze enscenering dus een nieuwe, symbolische 

functie bij. In plaats van het louter aangeven van plaats of tijd van handeling, 

leverden ze ook een actieve bijdrage aan de betekenis van de enscenering. Van dit 

soort ensceneringen, waarin de betekenis gestuurd werd door visuele tekens, zou

den er tot 15188 nog een kleine twintig volgen. 

Ook wat de gekozen speelstijl betreft, bewandelde Croiset in deze Hedda 

Gabler nieuwe wegen. Hij koos voor een duidelijke en bewuste breuk met het 

toneelmatige realisme, al was het niet voor iedereen duidelijk of het hier om 'ge

abstraheerd' of om 'ouderwets schools' toneelspelen ging. Toen ensceneringen, 

gespeeld in een conventionele, toneelmatige stijl en mikkend op psychologische 

geloofwaardigheid, gaandeweg de jaren zeventig meer en meer onder vuur kwam-

men te liggen, kristalliseerde deze manier van Ibsen spelen zich steeds verder uit. 

Er was altijd sprake van (meerdere] personages die in ieder geval gedurende een 

gedeelte van de voorstelling verstard, versteend of op een mechanische manier 

bewogen. Alsof het niet om mensen maar om willoze marionetten ging. Net als 

Croiset kozen ook Elise Hoomans (Bouwmeester Solness 19751], Fritz Marquardt (John 

Gabriel Borkman 15182] en Peter te Nuyl (Wanneer wij doden ontwaken 1984] voor deze 

optie. 

Iets gematigder was de variant waar Ton Lutz de voorkeur aan gaf. Zijn 

twee Ibsen-ensceneringen bij Globe (De wilde eend 1573 en Spoken 15175] kenmerkten 

zich door een zekere mate van stilering, maar zonder dat helemaal was afgezien 

van het suggereren van werkelijkheid en van psychologische geloofwaardigheid. 

In 15177 werd er voor het eerst een stuk van Ibsen in een kleine zaal geënsceneerd. 

Ook deze productie - een Hedda Gabler door het Onafhankelijk Toneel - betekende 

een scherpe breuk met al het voorafgaande. 

Werd in de grote zaal-producties de band met de negentiende eeuw nooit 

geheel verbroken - in laatste instantie waren het altijd nog de kostuums die naar 

Ibsens tijd verwezen - in de kleine zaal gebeurde dat wel. Men koos óf voor een 
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enscenering waarin Ibsen in een toneeldecor werd gespeeld óf voor een situering 
ergens tussen 15*30 en 15160. 

Bij het Onafhankelijk Toneel had men voor die eerste mogelijkheid geko
zen. Dat het hier om een enscenering ging die anders dan andere zou zijn, moet 
de toeschouwer al duidelijk geworden zijn op het moment dat hij het programma
blad in handen kreeg. Niet: tekst Henrik Ibsen, vertaling Cora en Sybren Polet 
maar: 'tekst naar aanleiding van de vertaling van Sybren en Cora Polet'. In de 
praktijk kwam het erop neer dat het stuk zo was ingekort dat de voorstelling niet 
langer duurde dan één à anderhalfuur. Hierover lopen de schattingen van de re
censenten nogal uiteen. 

Verder stond in het programmablad als de plaats van handeling niet ver
meld: 'huize Tesman in het westelijk gedeelte van de stad' maar 'het toneel stelt 
voor een lijsttoneel'. 

De manier waarop die mededeling begrepen moet worden, wordt duide
lijk als men het programma doorbladert. Er is een decorschets in opgenomen die 
een houten constructie laat zien: het geraamte van een negentiende-eeuws cou-
lissendecor met zeven poten, zeven friezen en trekken die links van het podium be
diend konden worden. Dit was het decor waar Hedda Gabler in werd gespeeld. 

Dat was nog niet alles. Daarbij was deze constructie ook nog eens achter
stevoren op her roneel opgebouwd. Het gordijn bevond zich dus, vanuit de toe
schouwers gezien, aan de achterkant van het toneel. De mise-en-scène was hier
mee in overeenstemming. De acteurs speelden voor het grootste deel van de tijd 
met hun rug naar het echte publiek. Belangrijker in dit verband was dat het 
publiek, door de opstelling van het decor, een blik in de coulissen werd gegund. 
Het kon dus zien hoe de acteurs zich gereed maakten om op te komen, lang voor
dat ze het toneel moesten betreden en hoe de acteur die de rol van toneelknecht 
speelde het gordijn ophaalde en neerliet, en hoe hij het zelfmoordschot loste ter
wijl Hedda in de coulissen stond toe te kijken. 

Door de toeschouwers een kijkje in de coulissen te gunnen, werd bena
drukt dat Hedda Gabler geen werkelijkheid maar geconstrueerde werkelijkheid 
was. Personages arriveerden en verdwenen niet 'toevallig', maar omdat Ibsen ze 
moedwillig in één ruimte samenbracht op de momenten dat hem dat het beste 
uitkwam. Zijn stukken waren geen werkelijkheid, maar goed geoliede machines 
of constructies. Waar het op neerkwam, was dat Ibsen, de meester van het realis
me, ontmaskerd werd als een 'plottenbakker'. 
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Ook de kostuums verwezen voor het eerst niet langer naar de negentiende eeuw. 
De acteurs waren buitengewoon onopvallend, alledaags bijna, gekleed. Ook dit 
gaf aan dat het hier niet om Ibsens personages ging maar om acteurs die een stuk 
van Ibsen deden. 

In een reactie op het versteende, functie- en betekenisloze acteren zoals 
dat af en toe nog steeds in de grote zaal-producties te zien was, deed men ook nog 
eens 'zo gewoon mogelijk'. Daarbij was geprobeerd handelingen van de acreurs 
op te laden met betekenis. Mimiek, lichaamshouding, beweging en gebaren wer
den aangepast aan de betekenis die men aan de tekst gaf. Op deze manier werd in 
de handelingen van de acteurs een aparte betekenislaag gecreëerd; een commen
taar dat in het vervolg ook regelrecht tegen de tekst in kon gaan. In de Hedda 
Gabler van het Onafhankelijk Toneel en in alle volgende ensceneringen in een 
'toneel'decor - Landschap Zeezicht (naar De vrouw van de zee), 1980, Rcwmersholm, 15184 
en Op een avond (naar Hedda Gabler), 19&6 - werd in de handelingen van de acteurs 
expliciet duidelijk gemaakt dat het hier geen werkelijkheid maar 'slechts' toneel 
betrof. 

Ruim eenjaar later was de première van de eerste productie waarin Ibsens 
personages naar een andere, historische periode waren verplaatst. Het ging hier 
om een enscenering van Rosmersholm, bij Fact geregisseerd door Jan Decorte. 

Eén van de gevolgen van die verplaatsing naar de jaren vijftig was dat 
Ibsen weer een herkenbare basis kreeg. De visuele component riep herinneringen 
op aan een tijd waarin een belangrijk gedeelte van het publiek was groot ge
bracht. 

Belangrijker waren de consequenties voor Ibsens personages. De jaren 
vijftig zijn in Nederland synoniem geworden voor burgerlijkheid en hypocrisie. 
Alleen al door Ibsens personages in deze omgeving te situeren werd duidelijk dat 
hun idealisme nooit een solide basis kon hebben. Door hun kostuums en hun ge
drag werd dat bevestigd. Zo zag Rosmer er bij Decorte uit als een onvolwassen, 
seksloze sukkel. Hij was een bange, stijve gestalte op, zoals de foto's laten zien, 
geitenwollen sokken en sandalen. Rebekka werd omschreven als een bang in het 
nauw gedreven katje met een sluwe aanhaligheid, zonder vitaliteit, zonder aan
trekkingskracht en zonder vechtlust. Ibsens helden werden te kijk gezet als ver
wende, impulsieve kinderen of als geremde, gefrustreerde volwassenen. Ze wer
den onrmythologiseerd en dat gold daarmee ook voor de stukken en de persoon 
van Ibsen zelf. Andere ensceneringen waarin de stukken van Ibsen ergens tussen 
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15130 en i960 waren gesitueerd waren Hedda Gabler (RO Theater, 15182, Hedda Gabler 
(Piek, 15185) en Een poppenhuis (Globe, 1986). 

Voor al deze kleine zaal-producties geldt dat er steeds een spanning was 
tussen Ibsens tekst en het gedrag van de acteurs. De vraag dringt zich op of al deze 
ontwikkelingen louter Nederlands waren of dat ze ook elders in Europa gaande 
waren. 

Wat betreft de Ibsen-ensceneringen gesitueerd in de jaren dertig, veertig 
of vijftig, is er een duidelijk verband met het Duitse theater van die tijd. In de 
tweede helft van de jaren zeventig werd er in Toneel Teatraal, 's Neerlands enige 
toneeltijdschrift, regelmatig bericht over het werk van de regisseurs als Peymann, 
Stein en Zadek en, jaarlijks, over het Theatertreffen in Berlijn. Dat Duitsland in 
de jaren zeventig het negentiende-eeuwse repertoire - en dus ook de stukken van 
Ibsen - had 'herontdekt', bleek uit de selectie voor het Theatertreffen van 15177.M 

Dat jaar waren er in Berlijn onder meer twee ensceneringen van Hedda Gabler te 
zien. Eén daarvan, die van Peter Zadek, was helemaal gesitueerd in de jaren vijftig 
en in de andere, van Niels-Peter Rudolph, gingen de acteurs gehuld in een ver
bazingwekkend scala aan kostuums, in stijl variërend van 185)0 tot 15140.I5 

Van het achterstevoren geplaatste coulissendecor waarin het Onafhanke
lijk Toneel Ibsen situeerde, heb ik geen contemporaine pendant kunnen vinden. 
De productie roept wel herinneringen op aan Meyerholds enscenering van Een 
poppenhuis, uit 15122. Deze productie kwam in vijf dagen tot stand en mocht daar
bij niks kosten. Op de dag van de eerste voorstelling ging Meyerhold met vijf van 
zijn leerlingen naar de zaal waar Een poppenhuis gespeeld zou worden om een 
decor te maken. Om te beginnen verwijderden ze het staande decor en alle gordij
nen van het toneel. Vervolgens plaatsten ze losse, platte decorstukken achterste
voren [sic!] op het toneel [sic!]. Wat deze enscenering zichtbaar maakte was niet 
alleen 'de desintegratie van het leven van de bourgeois' daarbij ging het hier ook 
om een zorgvuldig gecalculeerde aanval op de principes van het illusionistisch 

14 Friese 1576, pxxii. 

15 Toneel Teatraal 98 (1977), nr.5, P13-14. Rijnders bezocht het Theatertreffen dat jaar met Jac 

Heyer en berichtte in Toneel Teatraal over deze twee ensceneringen. Heyer liet in 1990 on

der meer zijn herinneringen aan deze Zadek-enscenering optekenen. Ook hij signaleerde 

dat er in de jaren zeventig vanuit Nederland enorm veel belangstelling was voor het 

Duitse toneel. De Hedda Gabler van Zadek heeft volgens Heyer de carrière van Rijnders 

beïnvloed. Zie hiervoor Rossen 1992, p8r-82. 
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theater.16 Het lijkt vergezocht om de Hedda Gabler van het Onafhankelijk Toneel 
te koppelen aan de Russische avant-garde uit het begin van deze eeuw. Wanneer 
men echter weet dat het Onafhankelijk Toneel zich van het begin af aan affi
cheerde met het werk van de Russische schrijver Vladimir Majakovski en daarmee 
met het Russische constructivisme en futurisme, wordt de koppeling met Meyer
holds Een poppenhuis veel minder vreemd.17 

Omdat het Onafhankelijk Toneel een collectief van theatermakers en 
beeldend kunstenaars was, zou hier overigens ook aan een rechtstreekse beïnvloe
ding door de beeldende kunst van de jaren zestig gedacht kunnen worden. Ook 
daar was sprake van stromingen - de Informelen, de Nul-groep, Pop-Art - die het 
kunstwerk zelf ter discussie stelden. 

De spanning tussen Ibsens tekst en het gedrag van de acteurs, waar in de 
kleine zaal steeds sprake van was, verdween in 15184 toen Frans Strijards zo ver 
ging in zijn zoektocht naar een adequate lichaamstaal dat Rosmersholm in zijn 
regie van kleur verschoot. De groteske en karikaturale elementen van deze ensce
nering, waren bij alle volgende kleine zaal-producties steeds het uitgangspunt. 
Door de manier van acteren, maar zeker ook door de vaak krankzinnige aan
kleding van de personages, werden de stukken van Ibsen geridiculiseerd. 

De semantisering van de handeling op zich, bleef overigens niet beperkt 
tot het kleine zalen-circuit. Ook in de grote zaal-producties ging men gebruik 
maken van de mogelijkheid om Ibsens teksten op deze manier extra betekenis 
mee te geven. Dat gold zowel voor producties die nog net binnen de conventie 
van het toneelmatig realisme bleven als voor producties waarin de handelingen 
van de acteurs geheel of gedeeltelijk gemechaniseerd waren. 

Het wekt gezien deze ontwikkelingen weinig verbazing dat er vanaf 151751 
bij de tot standkoming van de producties in bijna alle gevallen, zoals de program
mabladen aangeven, een dramaturg betrokken was. Ook het gegeven dat de ver
taler in het programma een minder prominente plaats ging innemen, past in het 
beeld zoals dat hierboven wordt geschetst: de opmars van de bewerking en daar
mee het losser worden van de band met Ibsens brontekst. Dat tussen 15170 en i$&6 
ook de doot Ibsen gegeven plaatsaanduiding, de genre-aanduiding en de infor
matie betreffende de maatschappelijke functies en de familie-relaties van de per-

16 Braun 1995, piyy en Rudnitsky 1981. p288. 
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sonages, één voor één uit het programma verdwenen lijkt hier mooi bij aan te 
sluiten. Dit kan echter ook geïnterpreteerd worden als een aanwijzing dat Ibsens 
stukken veralgemeniseerd en zijn personages geïndividualiseerd werden. 

Recensenten gebruikten in deze jaren nogal eens de term regisseurs toneel. 
Het is dan verrassend om te constateren dat van alle medewerkenden de acteurs 
steevast als eersten in de programmabladen werden genoemd. 

Op al deze kleine zaal-producties werd in de Nederlandse pers nogal zuinig ge
reageerd. Men snapte vaak niet wat regisseurs bewogen had en waarom er op deze 
manier met Ibsen moest worden afgerekend. Men sprak van grillen en van expe
rimenteren omwille van het experiment. Toch deed men daarmee deze ensce
neringen te kort. 

Eerder werd er al op gewezen dat er in Nederland gematigd op stukken als 
Een poppenhuis en Spoken gereageerd werd, maar dat naar aanleiding van Hedda 
Gabler ook hier een felle controverse losbrak. Nadat de bezwaren van de tegen
standers, die zowel de dramaturgie als de inhoud van de stukken betroffen, rond 
15100 helemaal verstomd waren, staken ze in de jaren twintig weer de kop op. 
Ibsen was verouderd, of toch niet? Jaren lang ontkwamen zowel de theatermakers 
- in hun programmaboekjes - als de recensenten er niet aan om hun antwoord op 
deze vraag te formuleren. Pas in 1966 wist Hans Croiset met zijn enscenering van 
Spoken de Nederlandse critici er weer van te overtuigen dat Ibsen, zonder voor
behoud, als één van de grote toneelschrijvers van de twintigste eeuw moest wor
den beschouwd. 

De belangrijkste bezwaren tegen Ibsens dramaturgie kwamen eigenlijk al 
die tijd op hetzelfde neer: de stukken zaten vol met onwaarschijnlijkheden en on
geloofwaardige incidenten en ze leden ook onder de te gecomprimeerde, gekun
stelde structuur. Cor van der Lugt Melsert pleitte er in een bespreking van de 
Hedda Gabler door Peggy Ashcroft zelfs voor om de stukken alleen nog op te voe
ren nadat ze door een dramaturg grondig waren herzien.18 

Vanuit dat perspectief bezien, was de Hedda Gabler van het Onafhankelijk 
Toneel geen uit de lucht gevallen experiment dat niets meer met Ibsen te maken 
had, maar een enscenering waarin al die kritiek zichtbaar werd gemaakt. Inder-

17 Houte z.p, z.j, P15. 

18 Elsevier 5.3.1955. 

371 



I B S E N O P D E P L A N K E N 

daad: dit is geen werkelijkheid, maar een kunstmatig in elkaar gestoken toneel
stuk. Dat is wat de makers wilden onderstrepen. 

Voor de ontmythologisering geldt iets velgelijkbaars. Ook tegen de in
houd van Ibsens stukken werd vanaf het begin door sommigen fel geprotesteerd. 
Zo schreef Jean Valjean in Het Tooneel: 'Ibsen voert ons gewoonlijk in een gezel
schap van levenszatte personages waarvan de meesten zooals men dat noemt een 
klap van den molen beethebben'. In verband met Hedda Gabler, dat hij met een 
moeras vergelijkt, sprak hij over een 'verpeste atmosfeer vol ongedierte' en een 
'kunst die de verrotting al in zich draagt'.19 

In de jaren twintig was het vooral de katholieke pers die de lezers, vanuit 
morele overwegingen, een bezoek aan de stukken van Ibsen afraadde, maar nâ de 
Tweede Wereldoorlog begonnen ook anderen kritische kanttekeningen te maken. 
G. Alingh Brugmans noteerde in de Haagse Post van 5 maart 15155 dat we 'tegen
woordig gelukkig in een heel wat frissere wereld leven dan in 18510'. In 15157 oor
deelde Jeanne Schaik-Willing dat er in Ibsens stukken sprake was van een soort 
potentieel fascistisch klimaat dat 'we' pas konden thuisbrengen sinds we de oor
log begonnen te objectiveren. Toen Nederland de Tweede Wereldoorlog in 15150 
min of meer verwerkt had, konden we ons niet meer gewonnen geven aan Ibsen. 
Hedda's verlangen naar halfgoden en leven in schoonheid werd op dat moment 
een verlangen naar het Walhalla.'20 

Ook deze kritiek op Ibsen werd in de jaren zeventig en tachtig in zijn con
sequenties zichtbaar gemaakt. De achterkant van het idealisme en de belachelijke 
maar zeker ook donkere kant van Ibsens personages werd zichtbaar gemaakt. 
Echt te bewijzen is het niet, maar het vervolg suggereert toch op z'n minst dat deze 
manoeuvres nodig waren om Ibsen weer voor de twintigste eeuw te winnen, dat ze 
als een soort catharsis hebben gewerkt. Dat Ibsen pas weer serieus genomen kon 
worden nadat hij, op deze manier, tegen het licht was gehouden en te kijk was gezet. 

Die wedergeboorte van Ibsen vond plaats in 15188. In een kleine zaal, waar tussen 
1977 e n 1988 al die kritische Ibsen-ensceneringen werden opgevoerd, speelde Maat-

19 HetTooneelXX(i8jo/i89i),pSyS6. 

20 Groene Amsterdammer 14.12.1957. Vergelijk ook C. Nicolai, Dagblad van de Zaanstreek 

?.?.1957: na twee wereldoorlogen is alle romantiek van de dood ons ontnomen. De gedach-

renwereld van Hedda is zo ver van ons verwijderd dat we haar bijna als misdadigster zien. 
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schappij Discordia Bouwmeester Solness. Deze zaal was met behulp van witte doe

ken langs de wanden veranderd in een grote, witte doos. In die witte, neutrale 

ruimte, op een uitgelicht vlak ergens tussen het toneel en de tribunes in, vonden 

de acteurs en de toeschouwers elkaar in de tekst van Ibsen; een tekst die integraal, 

met grote ernst gezegd werd en waarbij de acteurs hun bewegingen en gebaren 

tot een minimum beperkten. 

De handeling werd daardoor als het ware geïnternaliseerd. Alle aandacht 

kwam op de bewegingen in de personages te liggen. De volgende passage uit de 

recensie van Jac Heyer getuigt hier ook van: 'De hoofdfiguren zijn de gevangenen 

van hun eigen gevoelens, vandaar de gefrusrreerde roerloosheid die de spelers in 

hun lichaamshoudingen uitdrukken. Wie hun blikrichtingen volgt ontwaart een 

denkbeeldige geometrie, alsof ze de snijpunten zijn van lijnen in een bouw

tekening van bouwmeester Ibsen. De plattegronden van schuldgevoel, doods

verlangen, mystiek levensverlangen en arrogante ammoraliteit worden ont

vouwd [...].'21 

Uit de woorden die hier gebruikr worden - een bouwtekenig van bouw

meester Ibsen, plattegronden, doodsverlangen en arrogante amoraliteit - mag 

worden afgeleid dat ook de makers van deze enscenering oog hadden gehad voor 

de geconstrueerdheid van ook dit stuk én voor de donkere kantjes die ook aan deze 

personages kleefden. Het nieuwe aan deze enscenering was dat er nier langer ge

oordeeld of geridiculiseerd werd. De tekst van Ibsen werd 'slechts' zo doorzichtig 

mogelijk aan het publiek gepresenteerd. Het publiek moest het oordeel zelf maar 

vellen. En wat het publiek zag, niet gehinderd door een betekenissturend decor, 

en geholpen door de eigentijdse kleding en een sobere en vanzelfsprekende ac-

teersrijl, waren 'gewone', herkenbare mensen; tijdgenoten, met al hun goede, 

slechte en belachelijke eigenschappen. 

Deze Bouwmeester Solness uit 15188, is een aantal jaren bepalend geweest 

voor de manier waarop Ibsen in Nederland is geënsceneerd. Tot aan het midden 

van de jaren negentig golden voor een relatief groot aantal ensceneringen de vol

gende kenmerken: 

* De gebruikte tekst was een precieze, aangepaste, soms modern of lokaal 

klinkende vertaling van het origineel, waarbij de versies van mevrouw 

21 NRC 24.Ä.1588. 
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Clant van der MijU-Piepers, die de reputatie hebben het origineel zowel 
inhoudelijk als formeel het dichtst te naderen, nogal eens als basisver
taling werden gebruikt. 

* De decors waren veel minder bepalend voor de betekenis van de enscene
ring dan voorheen en hadden voornamelijk een functionele, soms ook 
esthetische functie. Ontwerpers legden een voorkeur aan de dag voor het 
werken met hout en gordijnen. Er werd ook wat vaker gewerkt/samen
gewerkt met licht/belichters. Het resultaat was een open, witte en heldere 
ruimte. 

* De acteurs gingen gekleed in onopvallende kostuums die ze ook in het 
dagelijks leven zouden kunnen dragen. 

* Er werd in een zakelijke, nuchtere, sobere maar ook vanzelfsprekende stijl 
geacteerd waarbij iedere pathetiek was uitgebannen en er slechts af en toe 
ruimte was voor emotionele ontploffingen. Het voornaamste streven was 
om Ibsens tekst zo helder mogelijk over het voetlicht te brengen. Over het 
algemeen lag het tempo hoog. 

De resultaten die het experiment van de jaren zeventig en tachtig had opgeleverd, 
werden hierbij overigens niet vergeten. Decors mochten best verraden dat het 
hier 'maar' om 'toneel'teksten ging en via lichaamstaal kon nog steeds worden 
prijsgegeven wat de werkelijke gevoelens en/of gedachten van een personage 
waren. Maar in plaats van consequent doorgevoerde trucs werden het middelen 
waar gedoseerd en op veel subtielere wijze gebruik van werd gemaakt. 

Een belangrijk punt bij dit alles was dat het onderscheid tussen grote - en 
kleine zaal-producties in het begin van de jaren negentig wegviel. 

Wat voor de decors gold, gold ook voor de ensceneringen in hun totaliteit. Ze wer
den vaak gekarakteriseerd als (glas)helder. Wat in de recensies echter het meest 
opvalt, is dat de stukken van Ibsen ineens weer zo actueel werden. Zo noemde 
Gerben Hellinga de Hedda Gabler die Catherine ten Bruggencate in 1990 bij To
neelgroep Amsterdam neerzette 'een lastig, tot anorexia neigend, jong mevrouw
de van tegenwoordig', een 'ongemeen hedendaags' gemeen kreng en een heden
daagse neurastenica. Hij constateerde dan ook dat ze, samen met Jürgen, bij wijze 
van spreken in de zaal had kunnen zitten.22 En kwalificaties in de pers als 
'Avenue-creaturen', 'postmoderne gefrustreerden' en 'een geperverteerd yuppie-
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milieu' maken duidelijk dat Strijards er een paar maanden later óók in slaagde 
om Hedda Gabler als een eigentijds stuk te laten spelen.23 

Een vergelijking met de Hedda Gabler van 1917 dringt zich hier op. Ook 
toen was het beeld van Ibsen net gecorrigeerd - niet langer stond hij te boek als 
schrijver van geheimzinnige stukken - en ook toen vond Alida Tartaud, gehuld in 
een modieuze japon, de juiste vorm om haar tijdgenoten ervan te overtuigen dat 
Hedda Gabler, zesentwintig jaar nadat Ibsen het geschreven had, zeer eigentijds 
was. Doorslaggevend voor het succes van die enscenering waren de toenmalige 
actualiteit van het vrouwenvraagstuk en het feit dat de mogelijkheden die de mo
derne psychologie bood bij het verklaren van 'onverklaarbaar' gedrag op dat mo
ment in het brandpunt van de belangstelling stonden. 

Het vrouwenvraagstuk speelde in het Nederland van 1990 geen grote rol 
meer in het openbare debat. Anders ligt dat met die moderne psychologie. Niet 
dat Freud en de psycho-analyse op zich weer onderwerp van gesprek waren, maar 
begrippen als 'gefrustreerden', 'geperverteerd', 'individualisten' en 'egocentrisch' 
waar de recensies over die twee Hedda Gablers mee gelardeerd zijn, bewijzen dat 
de geïndividualiseerde Nederlandse samenleving in 19510 van moderne psycholo
gie doordrenkt was geraakt. Dat betekent dat het gedrag van Ibsens personages in 
1515)0 niet alleen verklaarbaar, maar ook zeer herkenbaar was.24 

22 Vrij Nederland 20.1.1950. Vergelijk ook: 'Hedda heeft, als verregenwoordigster van kwets

bare individualisren en hun idealen in een egocentrische wereld, meer met deze rijd te 

maken dan in eerste instantie was te vermoeden', 'Dit soort mensen komt nog steeds voor' 

en 'Toch is deze Hedda op en top een vrouw van nu, honderd jaar later'. Zie hiervoor ach

tereenvolgens Eric de Ruyter, Telegraaf 12.1.15510; Max Arian, Groene Amsterdammer 17.1. 

1950; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 12.1.1990: 

23 Don Duyns, Parool 21.5.1990 en Dirkje Houtman, Trouw 18.5.1990. Vergelijk ook Peter 

Liefhebber, Telegraaf 21.5.1990: onmiskenbaar van deze tijd. 

24 Niet alleen de Hedda Gablers, ook Rosmer en Soluess bleken herkenbare, laat twintigste-

eeuwers. Twee citaten slechts om dit te illustreren. In Elsevier van 27 juni 1992 schreef Jan 

Paul Bresser naar aanleiding van de Rosmersholm door het Noord Nederlands Toneel: '[Het 

is vooral een verrassing] dat de voorstelling [...] honderd jaar overbrugt en Ibsen dichtbij 

haalt, herkenbaar maakt. Naar aanleiding van Bouwmeester Soluess (Theater Anrigone, 1995) 

tekende Peter Claessens op dat Ibsen met 'de schildering van de complexen [sic!] (van 

schuld, angst, ambitie) die Solness plagen, de inrichting van de moderne mensenziel glas

helder blootlegde]' (Telegraaf 10.2.1995). 0°k de ensceneringen van Een vijand van het volk, 

door Theater van her Oosten (1993) en Stan (JDX A Public Enemy, 1994) brachten recensenten 

tot de uitsptaak dat Ibsen opmetkelijk actueel en verbazend modern was. 
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Het zal na dit alles geen verbazing wekken dat dit decennium nu al een record 
aantal Ibsen-ensceneringen te zien heeft gegeven. Uiteraard zitten daar ook en
sceneringen tussen die afwijken van het beeld zoals dat hierboven is geschetst. 
Vernieuwend is binnen het Nederlands theater nog steeds een kwalificatie die 
veel regisseurs nastreven. En sowieso geldt dat iedere nieuwe lichting theater
makers zich steeds weer tegen de gevestigde namen af zal zetten, zeker in een tijd 
waarin er voor die nieuwkomers maar een beperkt overheidsbudget beschikbaar 
is en het recht om te bestaan met iedere enscenering opnieuw bevochten moet 
worden. Hoe het Ibsen in Nederland verder zal vergaan is uiteraard onduidelijk 
maar met een oeuvre dat het experiment en de afrekening in de jaren zeventig en 
tachtig overleefd heeft, moeten Nederlandse theatermakers weer jaren vooruit 
kunnen. 

Het relaas zoals dat hierboven staat afgedrukt, maakt het tenslotte mogelijk om 
een vraag te beantwoorden die me de afgelopen jaren vaak gesteld is: waarom was 
(en is) Ibsen in Nederland zo populair? 

Om te beginnen dient nog maar eens te worden vastgesteld dàt Ibsen in 
Nederland populair was en is. Er zullen maar weinig auteurs zijn die over een 
periode van ruim een eeuw kunnen bogen op een gemiddelde van twee produc
ties per drie seizoenen. Vaststellen hoé populair Ibsen in Nederland was, kan al
leen maar op basis van een volledige analyse van het repertoire in Nederland, iets 
wat gezien de activiteiten van het Theater Instituut Nederland in ieder geval voor 
de na-oorlogse periode binnen afzienbare tijd betrekkelijk eenvoudig zal kunnen 
geschieden. 

In eerste instantie sloot Nederland zich gewoon aan bij de internationale 
Ibsen-mode. Ook in de ons omringende landen werd Ibsen omstreeks 1890 een 
veelbesproken en veel gespeeld auteur. Rond de eeuwwisseling was hij een Euro
pese beroemdheid van wiens doen en laten ook in Het Tooneel verslag werd ge
daan.25 Dat blad karakteriseerde Ibsen bij zijn overlijden als de Shakespeare van 
onze tijd, de ruggegraat en de hersenen van het moderne toneel.26 Het was dus de 
reputatie van Ibsen als dé toneelschrijver van zijn tijd, die een continue stroom 

25 Zie hiervoor bijvoorbeeld de hele derrigsre jaargang (1901/1902), waarin zeer veel aandachr 

voor ibsen is. 

16 Het Tooneel XXXVI (1906/1907), p3. 
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ensceneringen genereerde. Hierbij dient te worden aangetekend dat er maar wei
nig ensceneringen zijn geweest, waar óók het grote publiek warm voor liep. Ibsen 
was vooral populair onder Nederlandse (en buitenlandse) theatermakers en onder 
'moderneraars'. 

Het tweede motief om Ibsen op te voeren ging rond t^io een rol spelen. 
Ook enkele terloops gemaakte opmerkingen in de pers wijzen erop dat de stuk
ken van Ibsen toen meer en meer als actueel werden ervaren. Het ging daarbij 
dan met name om de rol van de vrouw, haar positie in de samenleving en haar rol 
binnen het gezin. Dat de symbolistische Ibsen vol geheimzinnigheid in 1913 de
finitief had afgedaan en dat het mogelijk bleek het gedrag van Ibsens personages 
te verklaren met de verworvenheden van de moderne psychologie, maakte het 
ook mogelijk om de stukken in het licht van de actualiteit te bezien. 

In de jaren twintig kwam er een einde aan de actualiteit van Ibsen. De 
vrouwenbeweging had belangrijke overwinningen behaald en was uit elkaar ge
vallen, ook omdat de economische crisis zijn schaduwen al vooruit wierp. Dat 
vertaalde zich in de jaren dertig in een sterke daling van de ensceneringsfrequen
tie. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleven de critici vraagtekens zetten bij de 
pogingen van theatermakers om Ibsens duurzaamheid aan te tonen. Na het 
Ibsen-jaar ^56' ebden die bezwaren langzaam weg en kon Ibsen terugkeren in de 
galerij der groten. 

De jaren zeventig betekenden een nieuwe fase. In de jaren na Aktie 
Tomaat wijzigde de visie op toneel radicaal. Met behulp van eerst vormgeving en 
later ook acteerstijl bleek het mogelijk om als theatermaker aan klassiekers een 
nieuwe betekenis op te leggen. Ook de stukken van Ibsen werden hiervoor met 
graagte gebruikt. Na de relatieve stilte in de periode 1930̂ 5170 nam het aantal 
producties explosief toe. De benadering was steeds uiterst kritisch. 

Vanaf 1988 veranderde dat. Bij een minder experimentele en kritische be
jegening bleken Ibsens personages ineens weer uiterst herkenbaar en actueel te 
zijn. Het feit dat de Nederlandse samenleving in de jaren negentig geïndividuali
seerd en verpsychologiseerd raakte, lijkt daar een belangrijke rol bij te hebben ge
speeld. 

10.4 Dit onderzoek en de Nederlandse toneelgeschiedenis 
Eén van de vooronderstellingen bij het begin van dit onderzoek, was dat de ensce
neringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland ook iets duidelijk zou maken over de 
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twintigste-eeuwse, Nederlandse theatergeschiedenis in zijn algemeenheid. Een 

verandering in de manier waarop men in Nederland Ibsen ensceneerde, beteken

de in ieder geval een verandering in de houding ten opzichte van Ibsen, maar in 

een aantal gevallen zou het ook kunnen wijzen op een vetanderde houding ten 

opzichte van 'toneel'. Er rest aan het einde van deze studie dus nog één vraag: 

welke resultaten laten zich extrapoleren? Welke keerpunten in de enscenerings

geschiedenis van Ibsen in Nederland, zeggen ook iets over die Nederlandse thea

tergeschiedenis in zijn totaliteit? 

'[Z]iet men achterwaarts op de weg dezer honderd jaren Nederlands toneel terug, 

[...] [dan] kunnen we met voldoening constateren, dat het toneel zich in deze eeuw 

uit zijn staat van verval geheel heeft opgericht en van een ontstemd en verwaar

loosd instrument, alleen nog bruikbaar om de zwaarste sentimenten te vertolken, 

is geworden tot een fijn besnaard en geschakeerd orgaan van kunst, dat in staat is 

zowel het edelste dat dooi mensen gedacht en in dramatische vorm werd gevat, als 

datgene wat de eigen tijd beweegt op even zuivere als schone wijze weer te geven.' 

Met deze wootden vatte Hunningher in 19451aan her eind van Een eeuw Nederlands 

Toneel zijn bevindingen samen.27 Alhoewel juist Hunningher in zijn studie wel 

degelijk ook gewag maakte van de stagnatie waar het Nederlands toneel steeds 

weer mee te maken kreeg, is dit slotakkoord in majeur toch bepalend geworden 

voor de geschiedschrijving van het Nederlands toneel over de periode 1870-1940. 

Algemeen wordt aanvaard dat de kwaliteit rond de eeuwwisseling tot een accep

tabel niveau was gestegen en dat aansluiting werd gevonden bij de internationale 

onrwikkelingen. Om de feiten nog even kort op een rijtje te zetten: Schimmel 

wist met zijn Koninklijke Vereeniging het Nederlands toneel te verheffen. Le 

Gras maakte in Rotterdam ensceneringen waar het predikaat 'realistisch' op van 

toepassing was. Dat realisme vond zijn vervolmaking in de 1889-productie van 

Een poppenhuis door De Tooneelvereeniging, waarna de Nederlandsche Tooneel-

vereeniging, het gezelschap dat Hetman Heijermans als huisschrijver aanstelde, 

de fakkel overnam. De ideeën van Appia en Craig werden in Nederland door Ver

kade en Royaards in praktijk gebracht. Met hun enscenering van Ekkerlyc (1907) 

werd een overtuigend alternatief voor de realistische ensceneringsstrategieën 

27 Hunningher 1949, P209 
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geïntroduceerd. Pas in de jaren twintig diende zich een toneelleider van verge
lijkbaar formaat aan: Albert van Dalsum. Dat er ook in de Nederlandse theaters 
met expressionisme is geëxperimenteerd, op bescheiden schaal overigens, is aan 
hem te danken. 

Wat dit onderzoek naar de ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Neder
land duidelijk maakt, is dat een correctie van dit algemeen gangbare beeld op zijn 
plaats is. Anders dan Hunningher en zijn navolgers willen, bleef de invloed van 
de negentiende-eeuwse toneelpraktijk in de eerste veertig jaar van deze eeuw zeer 
nadrukkelijk zicht- en hoorbaar. Dat geldt zowel de decors, het uiterlijk van de 
acteurs als de acteerstijl. 

Zo werd, wat de decors betreft, pas diep in de jaren dertig definitief afge
stapt van de gewoonte om gebruik te maken van decors die al voor handen waren. 
Het kwam tot die tijd maar zelden voor dat er speciaal voor een productie nieuwe 
decors ontworpen werden. Het uiterlijk van de acteurs diende tot aan 1928 in de 
eerste plaats in overeenstemming te zijn met het sóórt personage dat verbeeld 
werd. Van acteurs werd dus niet gevraagd om individuen te creëren. 

Ondanks het feit dat er vanaf 15100 geen productie meer tot stand kwam 
zonder de bemoeienissen van een regisseur, bleef de negentiende-eeuwse toneel
praktijk ook in de acteerprestaties nog lang zichtbaar. Zaken als gebrekkige rol-
kennis, onvoldoende samenspel, jacht op effect, overdrijving in toon en gebaar, 
gewild en gekunsteld spel bleken zeer hardnekkig. 

In de jaren 1910-1930 werd er bewust teruggegrepen naar de negentiende-
eeuwse acteerstijl. Men sprak weer van mooie standen, bewegingen en gebaren, 
van sorties die prachtig van plastiek waren, etcetera. Ook de praktijk van ster
actrices die omringd werd door acteurs van het tweede garnituur, werd weer een 
tamelijk gangbaar verschijnsel. 

Met deze in de negentiende-eeuwse toneelpraktijk gewortelde conventies werd in 
fasen afgedaan. De analyse van de programma's maakte duidelijk dat er vanaf de 
tweede helft van de jaren dertig bij iedere productie een decorontwerper betrok
ken was. Vanaf dat moment werd er dus voor iedere enscenering een speciaal de
cor ontworpen of samengesteld. In de jaren vijftig voegde de kostuumontwerper 
zich bij de vaste medewerkers, met - zo mag men aannemen - vergelijkbare con
sequenties. Decor- en kostuumontwerper zouden vanaf dat moment steeds ge
zamenlijk prominent in het programmablad worden vermeld. 
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Omdat het aantal Ibsen-ensceneringen tussen 193: en 1955 laag lag, is het niet 
goed mogelijk om ook het omslagpunt voot de acteerpraktijk precies te lokalise
ren, maar in ieder geval waren de negentiende-eeuwse restanten halverwege de 
jaren vijftig definitief achterhaald. Het is zeer waarschijnlijk dat de subsidies die 
na de Tweede Wereldoorlog structureel beschikbaar kwamen daar een belangrijke 
rol bij hebben gespeeld. Dat betekende dat gezelschappen zich niet langer ge
noodzaakt zagen stukken die niet liepen onmiddellijk van het repertoire te nemen 
en te vervangen door iets nieuws, met alle gebrekkige voorbereiding en dito regie-
en acteerprestaties vandien. 

Dat Aktie Tomaat (151651) verstrekkende gevolgen heeft gehad voor het Neder
landse theaterlandschap is genoegzaam bekend. Alleen de explosieve groei van 
het aantal structureel gesubsidieerde theatergezelschappen tussen 1970 en 15185 
maakt dat al duidelijk: bijna een verviervoudiging - van twaalf naar vierenveer
tig. De ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland laat zien wat de gevol
gen nu precies waren voor de ensceneringspraktijk en in welke volgorde de veran
deringen werden doorgevoerd. 

De eerste verandering betrof de status van de dramatekst. Die werd niet 
langer per definitie als het belangrijkste bestanddeel van de enscenering gezien. 
Dat bleek om te beginnen al uit het feit dat men in ongeveer één derde van het 
aantal gevallen niet meer met een (aangepaste) vertaling van de brontekst werkte, 
maar met een bewerking daarvan: tekstgedeelten werden geschrapt, de structuur 
van het stuk werd veranderd, er werden tekstfragmenten uit andere bronnen toe
gevoegd, etc. 

Een tweede, belangrijke verandering was dat het decor een andere functie 
kreeg of er een andere functie bijkreeg. In plaats van een tekensysteem waarmee 
alleen de plaats of tijd van handeling werd aangegeven, werd het decor nu een 
tekensysteem dat (ook) een symbolische functie kon vervullen. Dat betekende dat 
het decor ook een actieve bijdrage ging leveren aan de betekenis van de enscene
ring. Middels het decor werd iets duidelijk gemaakt over de visie van de makers 
op het stuk en/of de personages. Het decor werd, met andere woorden, geseman-
tiseerd. Dat kon heel onnadrukkelijk gebeuren, binnen de grenzen die door de 
auteur in hoofd- en neventekst gegeven waren, maar ook heel nadrukkelijk door 
die grenzen te verleggen of er doorheen te breken. Dat betekende dat er niet 
alleen iets veranderde in de hiërarchische verhouding tussen tekst en decor - de 
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tekst wordt minder dominant - maar dat ook de aard van de verhouding ver
anderde: in plaats van analoge of parallelle tekensystemen - tekensystemen die 
elkaar in hun betekenis ondersteunden - kon er in het vervolg ook sprake zijn 
van tekensystemen die elkaar in hun betekenis modificeerden, tegenspraken of 
die geheel los van elkaar stonden. 

Een derde verandering was voorlopig minder ingrijpend. Nadat er, wat de 
handelingen van de acteurs betreft, in de loop van de jaren vijftig en zestig al 
sprake was geweest van versobering, begon men nu voorzichtig te experimenteren 
met stilering en/of de introductie van niet-realistische bewegingen en gebaren. 

De bloei van de kleine zaal, de laatste vijfentwintig jaar zo kenmerkend voor het 
Nederlandse theaterlandschap, betekende ook een nieuw soort toneel. In die kleine 
zaal brak men niet alleen, wat de vormgeving betrof, radicaal met de voorschrif
ten van de auteur, men ging er ook op zoek naar een nieuwe manier van acteren. 
Het resultaat was in de eerste plaats een acteerstijl die leek te polemiseren met 
dat wat er in de grote zaal-producties te zien was, met een vorm van acteren die 
als versteend, functie- en betekenisloos werd beschouwd. Er was sprake van 
'de-stilering'; de acteurs probeerden 'zo gewoon mogelijk te doen'. Daarbovenop 
probeerde men de handelingen van de acteurs zoveel mogelijk op te laden met 
betekenis. Mimiek, lichaamshouding, beweging en gebaren werden aangepast 
aan de betekenis die men aan de tekst gaf. Op deze manier werd ook in de hande
lingen van de acteurs een aparte betekenislaag gecreëerd, een commentaar dat, 
desnoods over de gesproken tekst heen, het 'ware' verhaal vertelde. Daarbij kwa
men zowel de formele als de inhoudelijke, ideologische kanten van de gespeelde 
stukken vaak onder vuur te liggen. 

De semantisering van de handeling bleef niet beperkt tot het kleine zalen-
circuit. Al vrij snel werd ook in de grote zaal op deze manier extra betekenis mee
gegeven aan dramateksten, al sprong dit minder in het oog. Dat gold zowel voor 
producties die nog wel mikten op psychologische geloofwaardigheid als voor pro
ducties waarin de handelingen van de acteurs verregaand gestileerd waren. Ook 
voor andere tekensystemen zoals de kostuums en de rekwisieten, gold dat ze een 
actieve bijdrage konden leveren aan de betekenis van de enscenering. In verreweg 
de meeste gevallen echter ondersteunden ze slechts de betekenis die door het 
decor en/of de acteerstijl werd(en) gegenereerd. Alleen in een aantal kleine zaal
producties speelden de kostuums een dominante rol. 

381 



I B S E N O P D E P L A N K E N 

Deze veranderingen werden gedeeltelijk ook verraden door de samenstelling van 
de programmafolders. Dat de dramatekst aan belang inboette, bleek bijvoorbeeld 
uit het feit dat in het overzicht van medewerkers de vertaler zijn prominente 
plaats moest afstaan aan de regisseur. Ook werden de gegevens die de auteur aan 
zijn tekst vootaf had laten gaan - plaats van handeling, familie-relaties en derge
lijke - steeds minder vaak vermeld. Dat er vanaf 1975 steeds een dramaturg bij de 
totstandkoming van een productie betrokken was, zal zeker hebben samenge
hangen met de semantisering van decor en handelingen. 

Toen dit onderzoek naar nieuwe betekenissen in de tweede helft van de jaren 
tachtig een trucje begon te worden, werd de koers opnieuw verlegd. Niet langer 
waren het de decors, de handelingen en/of het uiterlijk van de acteurs die bepa
lend waren voor de betekenis van een enscenering. Door het gebruik van functio
nele decors, onnadrukkelijke kostuums en een nuchtere, zakelijke en vanzelfspre
kende acteerstijl kon de tekst zijn dominantie herwinnen. De verworvenheden 
van de jaren zeventig en tachtig werden daarbij als vanzelfsprekende elementen 
geïntegreerd. Opvallend is ook dat vanaf X5187 bij de totstandkoming van een en
scenering steeds standaard iemand voor het lichtontwerp betrokken was. 

Kort samengevat heeft dit onderzoek met betrekking tot de geschiedenis van het 
Nederlands toneel dus twee belangrijke resultaten opgeleverd. Het eerste is dat 
de negentiende-eeuwse toneelpraktijk veel hardnekkiger is gebleken dan rot nu 
toe werd aangenomen. De kenmerken ervan zijn tot ver in deze eeuw terug te 
vinden. Het tweede is dat heel concreet in kaarr is gebracht wat in praktijk nu 
precies de consequenties waren van de experimenteerdrift van de jaren zeventig 
en tachtig en wat dat het Nederlands toneel uiteindelijk heeft opgeleverd. 

Het is een aantrekkelijke gedachte dat deze twee zaken iets met elkaar te 
maken zouden kunnen hebben. Dus dat de grote veranderingen in het Neder
lands toneel van de jaren zeventig en tachtig een gevolg zijn van het feit dat het 
eind vorige eeuw, begin deze eeuw de aansluiting met de internationale avant-
garde heeft gemist. Nederlandse theatermakers zijn er tussen 18510 en X930 eigen
lijk nooit in geslaagd om adequaat en consistent uitdrukking te geven aan de ver
nieuwingen die het toneel, internationaal gezien, toen doormaakte. Zowel het 
illusionisme, dat door het realisme en naturalisme werd beoogd, het symbolisme, 
de suggestie van een werkelijkheid achter de werkelijkheid, en het expressionisme 
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hebben hier nauwelijks voet aan de grond gekregen. Dat was niet altijd te wijten 
aan onbegrip, conservatisme of onvermogen van de kant van de theatermakers. 
Ook de omstandigheden waaronder in Nederland in die jaren toneel gemaakt 
moest worden, stonden de introductie van nieuwe toneelvormen in de weg. 

Tegen deze achtergrond kan de experimenteerdrift uit de jaren zeventig 
begrepen worden als een inhaalrace. Dat gold dan misschien niet zozeer de kri
tisch-ideologische duiding van repertoirestukken - de wortels daarvoor lagen, zo
als we zagen, heel duidelijk in Duitsland - maar wel de kritisch-formele analyses 
en de zoektocht naar nieuwe, betekenisvolle ensceneringsstrategieën. De uit
spraak, ooit aan Heine toegeschreven, dat in Nederland alles vijftig jaar later ge
beurt, had zo bezien dus ook van een theaterhistoricus afkomstig kunnen zijn. 

10.5 Schrijf je zo een ensceneringsgeschiedenis? 
Is dit nu dé manier om een ensceneringsgeschiedenis te schrijven? Dat is de laat
ste vraag die hier nog beantwoord dient te worden. Ik wil daar aan het eind van 
deze studie een genuanceerd antwoord op geven. 

Om te beginnen kan men zich afvragen in hoeverre dit een ensceneringsgeschie
denis is. Strikt genomen staan in deze studie immers geen ensceneringen cen
traal, maar tekensystemen. Daar waren twee redenen voor. In de eerste plaats wa
ren Nederlandse theatermakers voor de Tweede Wereldoorlog nauwelijks in staat 
om de enscenering te maken die hen voor ogen stond en dus hun intenties te ver
wezenlijken. In de tweede plaats bleken de verschillende tekensystemen er alle
maal hun eigen ritme op na te houden. Dit onderzoek leverde met andere woor
den wel vijftien keerpunten op, maar nauwelijks kernpunten. Geen enscene
ringen dus die precies aangaven hoe Ibsen, formeel gezien, op die plaats en op dat 
moment, gespeeld diende te worden en wat, weer op die plaats en op dat mo
ment, inhoudelijk gezien zijn betekenis was. Waren die ensceneringen er steeds 
wel geweest, dan hadden zij het zwaartepunt van deze studie gevormd. Vier en
sceneringen hadden binnen die opzet zeker een plaats gekregen: de Poppenhuis
productie van De Tooneelvereeniging uit 1889, de Hedda Gabler van 1917 met Alida 
Tartaud-Klein, de door Hans Croiset geregisseerde Spoken uit 1966 en de Bouw
meester Solnes5 van Maatschappij Discordia (1988). Wat deze ensceneringen gemeen 
hebben, was dat ze stuk voor stuk in de pers met groot enthousiasme werden 
begroer. De herkenning en de erkenning waren steeds unaniem. 
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Ik sluit dus zeker niet uit dat de ensceneringsgeschiedenis van bijvoorbeeld Mo
lière in Nederland wél beschreven kan worden aan de hand van een aantal kern-
ensceneringen. En dat op die manier ook de ensceneringsgeschiedenis van Ibsen 
in Noorwegen in kaart kan worden gebracht. 

Daar staat tegenover dat het resultaat, in mijn ogen, moeilijk eleganter had ge
kund. Dat de geschiedenis van 187 ensceneringen, gespeeld over een periode van 
honderdvijftien jaar zich uiteindelijk in vijftien keerpunten liet samenvatten, 
was een resultaat waar ik vooraf zeker voor getekend had. Ik ben er ook van over
tuigd dat de samenvatting goed is. Zij is het resultaat van een onderzoek naar alle 
Ibsen-producties die er in Nederland te zien zijn geweest en dus niet gebaseerd 
op een subjectieve selectie van een (klein) aantal ensceneringen van regisseurs van 
naam en/of door vooraanstaande gezelschappen. Wie zou er, binnen zo'n laatste 
opzet, gedacht hebben aan ensceneringen als Spoken (1913, geregisseerd door Her
man Schwab) of Een vijand van het volk (1528, door Het Schouwtooneel)? Hierbij 
moet uiteraard worden aangetekend dat die volledigheid in een land als Duits
land of Engeland praktisch gezien nauwelijks haalbaar is, maar een onderzoek 
naar in ieder geval alle Londense of Berlijnse producties is dat waarschijnlijk wel. 

Ik heb, gaandeweg dit onderzoek, overigens wel een scherper beeld gekregen van 
de verschillen tussen een benaderingswijze als bijvoorbeeld die van de Markers 
(Ibsens lively art) en die van mij. Ook is mij duidelijk geworden wat de ene op de 
andere vóórheeft. 

Op de keper beschouwd gaat het om een keuze tussen het bijzondere en 
het algemene, of, om met Erika Fischer-Lichte te spreken, om een keuze tussen de 
uiting en de norm. Of je behandelt een aantal op zichzelf staande ensceneringen 
die om wat voor reden dan ook succesvol, opzienbarend of interessant zijn ge
weest, óf je probeert patronen zichtbaar te maken in een ensceneringsgeschiede
nis die, in het geval van Ibsen, al tuim een eeuw oud is. 

In het eerste geval wordt vooral de rijkdom van Ibsens tekst duidelijk. 
Door al die bijzondere keuzes te behandelen die de verschillende regisseurs ge
maakt hebben (decor, kostuum, speelstijl, de enscenering van een bepaalde scène) 
en aan te geven wat voor consequenties die keuzes gehad hebben voor de enscene
ring, wordt zichtbaar hoe groot het betekenispotentieel is dat in Ibsens teksten 
besloten ligt. 
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In het tweede geval zijn de resultaten vaak veel minder spectaculair. Hier gaat het 
niet om wat die ene enscenering nu zo bijzonder maakte, maar juist om wat en
sceneringen, gedurende een bepaalde periode, met elkaar gemeen hadden. 

En uiteindelijk gaat het daarmee toch weer om het verschil tussen drama
geschiedenis (dus literatuurgeschiedenis) en toneelgeschiedenis. 
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Oorspronkelijke titels van de Ibsen-stukken en 

de gebruikte Nederlandse equivalenten 

Catilina (1849) 

Kjaempeh0jen (1850) 

Norma eller En Politikers Kjxrlighed (1851) 

Sancthansnatten (1851) 

Fru Inger til Qstrât (1854) 

Gildet pâ Solhaug (1856] 

Olaf Liljekrans (1856] 

Hxrmxndene pâ Helgeland (1858) 

Ksrlighedens komedie (1862) 

Kongs-emnerne (1863) 

Brand (1865) 

Peer Gynt (1867) 

De unges forbund (1869) 

Kejser og Galilxer (1873) 

Samfundets Stotter (1877) 

Et dukkehjem (1879) 

Gengangere (1881) 

En folkefiende (1882) 

Vildanden (1884) 

Rosmersholm (1886) 

Fruen fra havet (1888) 

Hedda Gabler (1890) 

Bygmester Solness (1892) 

Lille Eyolf (18514) 

John Gabriel Borkman (185)6) 

Ni r vi dode vigner (18515)) 

Catilina 

Het krijgsmansgraf 

Norma of liefde van een politicus 

Sint-Jansnacht 

Vrouwe Inger van ©strit 

Het feest op Zonneheuvel 

OlafLiljekrans 

De Vikingen op Helgoland 

Komedie der liefde 

De Kroonpretendenten 

Brand 

Peer Gynt 

Verbond der jongeren 

Keizer en Galüeeèr 

Pijlers van de samenleving 

Een poppenhuis 

Spoken 

Een vijand van het volk 

De wilde eend 

Rosmersholm 

De vrouw van de zee 

Hedda Gabler 

Bouwmeester Solness 

Kleine Eyolf 

John Gabriel Borkman 

Wanneer wij doden ontwaken 
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Chronologisch overzicht van in Nederland 

gespeelde Ibsen-producties, 1880-1995 

Dit is een overzicht van de in Nederland gespeelde Ibsen-producties. Dat wil zeg

gen dat, uiteraard, alle Ibsen-producties van Nederlandse gezelschappen zijn op

genomen maar ook alle Ibsen-producties waarmee buitenlandse gezelschappen 

in het verleden Nederland hebben bezocht. Niet-professionele producties zijn 

buiten beschouwing gebleven. Datzelfde geldt voor het relatief geringe aantal 

televisie- en radioproducties die hier de afgelopen decennia te zien en te horen 

(moeten) zijn geweest. 

In de jaren tachtig vervaagde het verschil tussen professioneel en niet-

professioneel enigszins en deed het verschijnsel van semi-professionaliteit steeds 

vaker opgeld. Voor deze gevallen heb ik de gegevens van het Theater Instituut 

Nederland als uitgangspunt genomen. Was een productie daar in het bestand op

genomen en was er ook materiaal over verzameld, dan is zij hieronder vermeld. 

De meeste ensceneringen konden getraceerd worden via de documentatie-

collectie (programmaboekjes en recensies op titel] en, voor de periode vanaf 15183, 

via het databestand van het Theater Instituut Nederland. De repertoire-overzich

ten, aankondigingen en/of recensies in het tijdschrift Het Tooneel leverden, voor 

de eerste dertig jaar, belangrijke aanvullingen op. In die eerste decennia werd in 

recensies ook regelmatig verwezen naar eerdere ensceneringen van het betreffende 

stuk. Een andere bruikbare ingang was de cumulatieve versie van Nijhoffs Index 

(Universiteitsbibliotheek, Amsterdam] waarin onder de trefwoorden 'Ibsen' en 

'toneel' een groot aantal recensies was verwerkt. Het overzicht dat Wiebe Hogen-

doorn (Hotjendoorn 1962) al eens maakte was bij dit alles een bruikbaar vertrek

punt. 

Voor een groot aantal premièredata, vooral tot 1940, moet enig voorbe

houd worden gemaakt. Bewaard gebleven programma's waren vaak ongedateerd, 
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met pen gedateerd of bleken bij een latere voorstelling in de reeks te horen. Ook 
uit de recensies viel niet altijd op te maken wanneer de première nu precies ge
weest was. In die gevallen is als premièredatum steeds de dag vóór de vroegst ver
schenen recensie vermeld. 

Een probleem vormde ook het verschijnsel van de reprises. Wanneer was 
er slechts sprake van een heropvoering en wanneer was er sprake van een nieuwe 
enscenering? Soms zat er een aantal jaren tussen de eerste opvoeringenreeks en 
de tweede, soms waren er één of meer acteurs door collega's vervangen. Soms 
ging het daarbij alleen maar om bijrollen, soms om één of twee van de dragende 
rollen. 

Een vaste regel is niet te geven. Ik heb in ieder geval het oordeel van de 
tijdgenoten zwaar mee laten wegen. Als de pers unaniem was in het oordeel dat 
het 'slechts' om een 'herneming' ging, dan heb ik de tweede reeks niet als een 
nieuwe enscenering meegeteld. In die gevallen verschenen er ook geen of nauwe
lijks recensies. Als de pers aan de reprise uitgebreid aandacht besteedde en er een 
andere regisseur werd vermeld of nieuwe acteurs voor de belangrijkste rollen 
waren ingezet, ben ik van een nieuwe ensceneting uitgegaan. 

De tussentijdse vervanging van een aantal acteurs, bijvoorbeeld op het 
moment dat men met een enscenering het land in ging, was een velgelijkbaar 
probleem. Omdat er tot aan de jaten dertig binnen de gezelschappen op vaak on
navolgbare wijze met acteuts en bezettingen geschoven werd, heb ik er uiteinde
lijk voor gekozen om in deze gevallen toch steeds van één productie uit te gaan, al 
is daat zeker iets tegen in te brengen. Hieronder wordt steeds, voor zover moge
lijk, de oorspronkelijke bezetting gegeven. 

De titels zoals die vermeld zijn, zijn de titels waaronder het stuk destijds 
is gespeeld. Daat waar onduidelijk kan zijn om welk stuk het gaat, is tussen haak
jes de gangbare Nederlandse titel toegevoegd. De petsonagelijsten zijn gestan-
dariseerd en komen, wat spelling en volgotde betreft, overeen met die van Ibsen. 
Om de verwarring over de uitspraak van de Noorse namen niet groter te maken 
dan hij al is, hierbij de aantekening dat een v in het Noors als een w wordt uitge
sproken: Osvald is dus Oswald en Hedvig is Hedwig. Personages die bij Ibsen niet 
voorkomen maar die door de makers van de betreffende ptoductie in het stuk ge
schreven zijn, zijn tussen haakjes geplaatst. Wanneer een programma niet voor
handen was, of onvolledig (of onjuist) aangaf wat de rolbezetting was, zijn deze 
gegevens zoveel mogelijk aan de recensies ontleend. 
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Achter de titels van de buitenlandse ensceneringen is de aanduiding (FR), (DTS), 

(BE], (ENG), (NO), (IT), (FRI) toegevoegd, al naargelang het om een Franse, een 

Duitse, een Belgische, een Engelse, een Noorse, een Italiaanse of een Friese pro

ductie ging. Als achterhaald werd, of eenvoudig achterhaald kon worden, hoe 

vaak een bepaalde enscenering gespeeld werd, is dat als 'bijzonderheid' vermeld. 

1880; ld oktober 

Stadsschouwburg, Amsterdam 

Steunpilaren der maatschappij 
VAN OLLEFEN, MOOR EN VELTMAN 

CoïisulBernick Veltman 
Mevrouw Bernick Westerhoven, Van 
Olaf Vink, M. 
Juffrouw Bernick Fuchs, A. 
Joliaii 'ïenne.se.n Moor, Louis 
Juffrouw Hessel Offel-Kley, Van 
Hilmar T0nnesen Bigot 
Rarlund Beem, S. van 
Rummel Vos, K. 
Vigeland Ellenberger 
Sandstad Beem, M. van 
Dina Dorf Kapper, Ev. 
Krap Dijk, Van 
Aune Ollefen, Van 
Mevrouw Rummel Ruffa 
Mevrouw Holt Vos, B. 
Mevrouw Lynge Coerdes 

1884; 6 februari 

Groote Schouwburg, Rotterdam 

Een vijand des volks 
K.K. HET NEDERLANDSCH TOONEEL, 
AFD. ROTTERDAM 
Regie Haspels, Jaap 

Dokter Stockmann Haspels, Jaap 
Peter Stockmann Haspels, Derk 
Kiil Faassen 
Hovstad Vos, De 
Aslaksm Mar ,Dek 

Ook met mevrouw Burlage; Jeanne de 

Groot; de heren Poolman en Spoormans 

1889; 29 maart 

Grand Théâtre, Amsterdam 

Nora 
DE TOONEELVEREENIGING 
Vertaling Henrica 
Regie Moor, L.B.J. 
Decor Hendrikx, M./Roskam, Charles 

Heimer Malherbe, J. 
Nora Roelofsen, Aleida 
Rank Royaards, W.C. 
Linde Holtrop-Van Gelder, E.P. 
Krogstad Poolman, H. 
Anne-Marie Blankenstein, J. 
dienstmeisje Herberich, F. 
bezorger * 
kinderen * 

Bijzonderheden gevolgd door Belachelijke 
Hoqfsche Juffers, in één bedrijf, van Molière. 
Later met mevr. Graeff-Verstraete (Linde) en 
L.B.J. Moor (Krogstad). Vanaf september met 
Rooyaards (Heimer), Van Sprinckhuysen 
(Rank) en mevrouw Poolman-Huijzers 
(Linde). Krogstad werd nu weer door Poolman 
gespeeld. In totaal 65? keer gespeeld. 

1890; 1? mei 

Salon des Variétés, Amsterdam 

Nora 
KREUKNIET, BIGOT, POOLMAN EN 
BLAASER 

Vertaling Henrica 

Heimer Malherbe, J. 
Nora Rössing-Sablairolles, Anna 
Rank Smith, L.M. 
Linde Poolman-Huijsers 
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Krogstad Poolman, Henri 
Anne-Marie Huijzers-Rosenveldt 
dienstmeisje Mounter, Jenny 
bezorger Haas, J. de 
kinderen * 
Bijzonderheden 10 keer gespeeld 

1889; 13 oktober 
Stadsschouwburg, Amsterdam 
De wilde eend 
K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 

Vertaling Ising Jr., Arnold 
Werte Schoonhoven, Van 
Greg ers Clous 
Ekdal Zuijlen, A. van 
Hjalmar Schulze 
Gina Pauwels-Van Biene, mevr. 
Hedvig Bos, Sophie 
Serby Poolman, mevr. 
Relling Ising Jr., A. 
Molvik Verenet 
Gräberg Holtrop 
Pettersen Smits 
Jensen Hilst, Van der 
Verder met Wensma; Van Dommelen; 
Schwab 

1890; 5 September 
Salon des Varietes, Amsterdam 

Spoken 
KREUKNIET, BIGOT, POOLMAN, 

BIAASER 

Vertaling Horst, CF. van der 
Regie Kuyk, H. van 

Mevrouw Alving Rössing-Sablairolles, 
Anna 
Osvald Smith, L.M. 
Mander Kuyk, H. van 
Engstrand, schrijnwerker Blaaser, J.D. 
Reg ine Blankenstein, J. 

1891; 26 februari 
Tivolischouwburg, Rotterdam 
Hedda Gabler 
DE VOS EN KORLAAR 
Vertaling Honigh, C 

Tesman Vos, Jan C. de 
Hedda Mulder-Roelofsen, A. 
Juliane Tesman Westerhoven-De Heer, 

N. van 
Mevrouw Elvsted Korlaar, L. van 
Brack Heuvel Jr., A.L. van den 
Lavborg Chrispijn, L.H. 
Berte Borden, mevr. van den 

1891; 10 maart 
Tivolischouwburg, Amsterdam 

Hedda Gabler 
NEDERLANDSCHE TOONEELISTEN 

Tesman Mar, dhr. Ch. de la 
Hedda Mar, mevr. de la 
Juliane Tesman Boer, mevr. E. de 
Mevrouw Elvsted Ollefen, mevr. L. van 
Brack Harms, Hein 
Lavborg Morriën, Henri 
Berte Kiehl 

1891; 7 april: 
Salon des Varietes, Amsterdam 

Hedda Gabler 
KREUKNIET, BIGOT, POOLMAN, 
BLAASER 
Vertaling R. v.d. G., JX. d. 
Regie Kuyk, Henri van 

Tesman Malherbe, Jan 
Hedda Rössing-Sablairolles, Anna 
Juliane Tesman Poolman-Huijsers, mevr. 
Mevrouw Elvsted Beukers, Anna 
Brack Poolman, Henri 
l_0vborg Smith, L.M. 
Berte Jonas, mej. 

Bijzonderheden Januari 1892 met L.B.J. Moor 
(Brack) en Anna Poolman (Berte). 
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1853; 9 maar t : 

?, Ams te rdam 

L e s r e v e n a n t s (FR) 

THÉÂTRE LIBRE 

Mevrouw Alving Barny 

Osvald Antoine 

Manders Arquill ière 

Engstrand Janvier 

Régine N a u 

Bijzonderheden 4 keer gespeeld 

1893; 25 mei 

Tivol ischouwburg, Ro t t e rdam 

N o r a 
JAN C. DE VOS EN WILLEM VAN 

KORLAAR 

Vertaling Henr ica 

Helmer Biene, Jos. van 

Nora Rössing-Sablairolles, Anna 

Rank Royaards, W.C. 

Linde Korlaar, mevr . van 

Krogstad Faassen, Alex. 

Anne-Marie Rossum, mevr. Van 

dienstmeisje Snijders, mej . 

bezorger Dekking , dhr . 

Bijzonderheden gegevens afkomstig van Wim 

Achten 

l !*93; 3° ok tober 

Tivol ischouwburg, R o t t e r d a m 

R o s m e r s h o l m 
JAN C. DE VOS EN W. VAN KORLAAR 

Rosmer Vos, Jan C. de 

Rebekka Biene-Poolman, mevr. A. van 

Kroll Faassen, Alex. 

Brendel Royaards 

Mortensgdrd Heuvel , van d e n 

Helseth Westerhoven, mevr. 

1893; 3 november 

Salon des Variétés, Ams te rdam 

R o s m e r s h o l m 
NEDERLANDSCHE TOONEEL-

VEREENIGING 

Vertaling Hors t , C.F. van der 

Regie Chrispijn, L.H. 

Decor Verbrugge, K. 

Rosmer Chrispi jn 

Rebekka Schwab/Beukers 

Kroll TernooyApel 

Brendel Schwab 

Mortensgdrd Hors t , van der 

Helseth Kleij, mevr. 

Bijzonderheden 20 keer gespeeld 

1893; 15 december 

Grand Theatre , Ams te rdam 

R o s m e r s h o l m (FR) 
THÉÂTRE DE L'OEUVRE 

Rosmer Lugné-Poe 

Rebekka Bady 

Kroll Rave[l?] 

Brendel Dome[n?]y 

Mortensgdrd Charnay 

Helseth Hel low 

1893; 18 december 

Theater van Lier, Rot te rdam? 

La d a m e de la m e r (FR) 
THÉÂTRE DE L'OEUVRE 

1893; 21 december 

Grand Théâtre , Ams te rdam 

U n e n n e m i d u p e u p l e (FR) 
THÉÂTRE DE L'OEUVRE 

Dr. Stockmann Lugné-Poe 

Bijzonderheden figuratie door studenten 
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1894; 4 september 
Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 

B o u w m e e s t e r Solness 
NIEUW NEDERLANDSCH TOONEEL-
GEZEISCHAP 
Vertaling Kapteyn, dhr. 
Regie Kuyk, H. van 
Decor (laatste bedrij/] Maandag, Jan 

Solness Kuyk, H. van 
Aline Beukers, Anna 
Hei dal Kiehl 
KnutBrovik tageman 
RagnarBrovik Malherbe 
KajaFosli Ude, Julia 
Hilde Wandel Rössing-Sablairolles, Anna 

1894; 27 september 
Grand Théâtre, Amsterdam 
Solness Ie constructeur (FR) 
THÉÂTRE DE 1,'OEUVRE 

Solness Lugné-Poe 
Herdal Desmaid 
Kaja Val? 
Hilde Wangel Bady 

Bijzonderheden Reprises in december 1895 en 
januari 1897 

1895; 17 januari 
Grand Théâtre, Amsterdam 

Klein Eyolf (DTS) 
THEATER DER MODERNEN 

Allmers Hoek, Rudolf 
Rita Marba, Jenny 
Eyolf Krause, Milly 
Asta Sanden, Julie 
Borghejm Rippert, Otto 
Rattenvrouwtje Küsmann, Lina 

1895; 24 februari 
Salon des Variétés, Amsterdam 

Klein Eyolf 
NEDERLANDSCHE TOONEEL-
VEREENIGING 
Vertaling B.A.B. 
Regie Chrispijn, L.H. 

Allmers Schwab, dhr. 
Rita Schwab, mevr. 
E^olf Boer, jongejuff S. de 
Asta Westenberg, Mej. E. 
Borghejm Deinse 
Rattenvrouwtje Boer-Van Rijk, mevr. de 

Bijzonderheden In april met mevr. v.d. 
Horst-v.d. Lugt (Asta). Later met Ternooy 
Apèl (Borghejm), Rika Haspels (Asta), 
R. Brouwer (Borghejm). 27 keer gespeeld. 

1895; 5 april 
Stadsschouwburg, Amsterdam 

D e vrouw der zee 
K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 
Vertaling Mendes da Costa, M.B. 

Wangel Clous, dhr. 
Ellida Holtrop-Van Gelder, mevr. 
Bolette Ollefen, mevr. van 
Hilde Vries, mevr. Soph, de 
Arnholm Rooyaards, dhr. 
Lyngstrand Hilst, dhr. van der 
Ballested Spoor 
een vreemde Schoonhoven, dhr. van 

1896); 11 november 
Groote Schouwburg, Rotterdam 

N o r a 
VEREENIGDE ROTTERDAMSCHE 
TOONEELISTEN 

Heimer Tartaud 
Nora Klein, Alida 
Rank Brondgeest 
Linde Kerckhoven-Jonkers 
Krogstad Faassen, Alex 
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Anne-Marie, kindermeid Miserius 
dienstmeisje Krevelen, Van 
bezorger Lugt, Van der 
kinderen * 

1896; 11 december 
Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 

Steunpilaren van de maatschappij 
NEDERLANDSCHE TOONEEL-
VEREENIGING 
Vertaling Kapteijn, F. 
Regie Chrispijn, L.H.; H. van Kuyk 

Consul Bernick Chrispijn, dhr. 
Mevrouw Bernick Schwab, mevr. 
Olaf Faassen-Braakensiek, mevr. 
Juffrouw Bernick Boer-Van Rijk, mevr. de 
Johan Tcrnnesen Faassen, dhr. 
Juffrouw Hessel Kley, mevr. 
Hilmar Immtstn Kuyk, dhr. van 
Rarlund Ternooy Apèl, dhr. 
Rummel Westerhoven, dhr. van 
Vigeland Vas Dias, dhr. 
Sandstad Floss, dhr. van 
DinaDorf Horst, mevr. van der 
Krap Chrispijn jr., dhr. 
Aune Horst, dhr. van der 
Mevrouw Rummel Westenberg, mej. 
Mevrouw Holt Westerhoven, mevr. van 
Mevrouw Lynge Mulder, mej. 

Bijzonderheden 19 keer gespeeld 

1897; 11 februari 
Stadsschouwburg, Amsterdam 
John Gabriel Borkman 
K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 
Vertaling Róssing, J.H. 
Decor Breitner en Bauer 

Borkman Bouwmeester, Louis 
Gunhild Pauwels-Van Biene, S. 
Erhart Royaards 
Ella Bentheim Holtrop-Van Gelder, E. 
Fanny Wilton Lorjé, Marie 

Foldal Zuijlen, A. van 
Frida Scheffer, Rudy 
dienstmeisje Leur, A. de 

1897; 9 maart 
Groote Schouwburg, Rotterdam 

John Gabriel Borkman 
VEREENIGDE ROTTERDAMSCHE 

TOONELISTEN 

Borkman Haspels, D. 
Gunhild Burlage-Verwoert 
Erhart Brondgeest 
Ella Rentheim Beersmans, mevr. 
Vanny Wilton Eysden-Vink, mevr. van 
Foldal Faassen, Rosier 
Frida Haspels, R. 
dienstmeisje Haspels, M. 

B ijzonderheden 6 of 7 mooie zalen, zelfs op 
zondag 

1897; 26" oktober 
Hollandsche Schouwburg, Amsterdam 

Een vijand des volks 
NEDERLANDSCHE TOONEEL-

VEREENIGING 

Vertaling Kapteyn, F. 
Regie Kuyk, H. van 

Dokter Stockmann Kuyk, H. van 
Mevrouw Stockmann Kley, M. 
Petra Horst, W. van der 
Ejlif Ternooy Apèl, M. 
Morten Mar, C. de la 
Peter Stockmaun Mar, Ch.de la 
Kul Ternooy Apèl, M. 
Hovstad Faassen, A. 
Billing Smith, L.M. 
Horster Constant, M. 
Aslaksen Horst, A. van der 
Verder met L. Chrispijn jr.; H. van Floss; 
J. Kelly jr.; H. Wolff; L. van Westerhoven 

Bijzonderheden ir keer gespeeld 
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1899; 3 mei 
Groote Schouwburg, Rotterdam 

Een vijand des volks 
Dokter Stockmann Zuylen, Willem van 
Petra Klein, mej. 
Peter Stockmann Haspels, D. 
Aslaksen Faassen, Alex 
Hovstad Kerckhoven, dhr. van 
Verder met Rosier Faassen 

1900; 31 mei 
Groote Schouwburg, Rotterdam 

W e n n wir T o t e n erwachen (DTS) 
DR. HEINE-ENSEMBLE 
(Ibsen-Theater Leipzig) 
Regie Heine, Carl 

Rubek Waldemar, Arthur 
Maja Kall weit, Maria 
badinspecteur Soltau, Egbert 
Uljliejm Schadij, Eugen 
dame op reis Riechers, Helene 
diacones Collani, Anna 
Verder met Hans Mayer (Lars); 
Paul Scholz (keiner). 

1900; 7 juni 

1900; 5 September 

Stadsschouwburg, Amsterdam 

H e d d a Gabler 
K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 
Vertaling Honigh, C. 
Regie Chrispijn, L.H. 

Tesman Clous, dhr. 
Hedda Mann-Bouwmeester, mevr. Theo 
Juliane Tesman Pauwels-van Biene, Sophie 
Mevrouw Elvsted Holtrop-Van Gelder, E. 
Brack Schoonhoven, van 
Lovborg Chrispijn, L.H. 
Berte Gijtenbeek, mevr. van 

1900; 1 oktober 
Stadsschouwburg, Amsterdam 
N o r a (DTS) 

Helmer Rittig, dhr. 
Nora Sorma, Agnes 
Rank Bayrhammer, Max 
Krogstad Reimann, Otto 

1900; ?, oktober 
•? 

R o s m e r s h o l m (DTS) 
DR. HEINE-ENSEMBLE 

Gespenster (DTS) 
DR. HEINE-ENSEMBLE 
Regie Heine, Carl 

Mevrouw Alving Riechers, Helene 
Osvald Waldemar, Arthur 
Manders Klein, Willy 
Reg ine Nau 

Bijzonderheden in september met Gustav 
Beaurepaire (Manders) en Arthur Holz 
(Engstrand). 

1901; 1 februari 
?, Amsterdam 

D i e Frau v o m Meer (DTS) 
DR. HEINE-ENSEMBLE 

Wangel Soltau, dhr. 
Ellida Riechers, Helene 
Hilde Kupfer, Grethe 
Arnholm Jessner, Leopold 
een vreemde Waldemar, Arthur 
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1901; 4? maart 

?, Rotterdam 

Wildente (DTS) 
DR. HEINE-ENSEMBLE 

Werk Jessner, dhr. 
Gregers Soltau 
Hjalmar Waldemar, Arthur 
Gina Arronge, mevrouw 1' 
Riechers, Helene 
Hedvig Kupfer, Grete 
Smby Hallwill, juffr. 
Molvik Holx 

1901; 1 augustus 

Stadsschouwburg, Amsterdam 

B o n d der j o n g e r e n 
K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 
Vertaling Nieuwenkamp, W.G. 
Regie Leur, W.P. de 

Brartsberg Schulze, dhr. 
ErikBrattsberg Dijk, dhr. van 
Thora Morel, E. 
Selma Hopper, Rika 
Fjeldbo Jong, dhr. de 
Stensgaard Royaards, Willem 
Moosen Holtrop, dhr. 
Bastian Moosen Hilst, dhr. van der 
Ragna Coerdes, Jo 
Helle Dommelen, dhr. J. van 
Ringdal Verenet, dhr. 
Lundestad Ising, dhr. 
Hejre Bouwmeester, Louis 
Mevrouw Rundholmen Poolman, Chr. 
Aslakseo Ollefen, dhr. van 
Verder met mevr. van Gelder-Coerdes, 
dhr. Tourniaire jr. en mej. J. Coerdes 

1902; 7 februari 
?, Rotterdam 

D i e Wi ldente (DTS] 
BERLINER RESIDENZ-THEATER 

Greg ers Gerhard 
Ekdal Pagay 
Hjalmar Lautenburg 
Gioa Bertens, Rosa 
Hedvig Sorger, Josefine 
Relliog Georg, Richard 

1902; 5 november 
Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 

Spoken 
AMSTERDAMSCH LYRISCH TOONEEL 
Vertaling Horst, C.F. van der 
Regie Kugelberg, F. 

Mevrouw Alving Schwab-Welman, W. 
Osvald Erfmann, Eb. 
Manden Schwab, H. 
Engstrand, timmerman Ollefen, D. van 
Régine Erfmann-Sasbach, mevr. W. 

1903; ? 
? 

W e n n wir T o t e n erwachen (DTS) 
GEZELSCHAP O.L.V. GUSTAV LINDEMANN 
Regie Lindemann, Gustav 

Rubek Lindemann, Gustav 
Maja Wangel, Hedwig 
badiospecteur ? 
Uljhejm Lebius 
dame op reis Rehoff, Maria 
diacones Billé, Hermance 

1903; 23 april 
Stadsschouwburg, Amsterdam 

Solness le constructeur (FR) 
THÉÂTRE DE L'OEUVRE 

Solness Lugné-Poe 
Hilde Wangel Kalff, Marie 
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1904; 18 ok tober 

M a i s o n d e p o u p é e (FR) 

THÉÂTRE DE L'OEUVRE 

Helmer Lugné-Poe 

Nora Desprès, Suzanne 

Rank Saillard, Georges 

Linde Linay, Eva 

Krogstad Schutz 

1905; 24 november 

Stadsschouwburg, Ams te rdam 

G e s p e n s t e r (DTS) 

DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS 

Mevrouw Alving D u m o n t , Louise 

Osvali L indemann, Gustav 

Manders Fischer, Albert 

Engstrand Kampert , Fri ts 

Regina Körner, H e r m i n e 

1905; 1 mei 

S tadsschouwburg , Ams te rdam 

H e d d a G a b l e r 

K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 

Vertaling H o n i g h , C. 

Regie Chrispijn, L.H. 

Tesman Vos, Jan C. de 

Hedda Mann-Bouwmees te r , mevr. Theo 

Juliane Tesman Schwab-Welman, mevr. 

Mevrouw Elvsted Hol t rop-Van Gelder, E. 

Brack Schoonhoven, van 

Lavborg Chrispijn, L.H. 

Berte Gijtenbeek, mevr . van 

1905; 1 augus tus 

Stadsschouwburg , Ams te rdam 

S t e u n p i l a r e n d e r m a a t s c h a p p i j 

K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 

Vertaling Kapteijn, F. (?) 

Regie Chrispi jn, L.H. 

Consul Bernick Vos, Jan C. de 

Mevrouw Bernick Poolman , Chr . 

Olaf Pvichard-Braakensiek, mevr. 

Juffrouw Bernick Poolman, Aug. 

Johan T0nnesen Chrispi jn 

Juffrouw Hessel Mann-Bouwmeester , mevr. 

Hilmar Tannesen Myin 

Rorlund Meunier , Maurice 

Dina Dorf Hopper , Rika 

Krap Verkade, Eduard 

Verder met mej . Fuchs, mevr. Schwab-

Welman en mej . Basting 

1906; 20 j a n u a r i 

Grand Theat re , Amste rdam 

R o s m e r s h o l m (IT) 

GEZELSCHAP ELEONORA DÜSE 

Rebekka Düse , Eleonora 

Brendel Borgato, Agostino 

Helsetti Mazzini , Annunz ia t a 

Ook met Et tore Mazzant i ; 

Carlo Rosaspina 

1906; 23 maar t 

Stadsschouwburg, Ams te rdam 

H e d d a G a b l e r (DTS) 

DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS 

Tesman Ekert, Carl 

Hedda D u m o n t , Louise 

Juliane Tesman Riets, Helene 

Mevrouw Elvsted Seeliger, Ger t rude 

Brack L indemann , Gustav 

Lavborg Stockel, O t t o 

1906; 12 ok tober 

Stadsschouwburg , Ams te rdam 

N o r a 

K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 

Vertaling C. 

Regie Chrispi jn, L.H. 

Helmer Vos, Jan C. de 

Nora Hopper , Rika 

Rank Chrispijn, L.H. 

Linde Hol t rop-Van Gelder, B. 

Krogstad Tourn ia i re 
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Anne-Marie Ewijk-Coerdes 

dienstmeisje Meerlo-Wessel 

bezorger * 

Bijzonderheden seizoen 1907/08 met Ko van 

Dijk (Heimer). Later met J. de Jong (Rank) en 

J.A. H o l t r o p (Krogstad). 

1906; 6 november 

? Ro t t e rdam 

Rosmersholm 
ROTTERDAMSCH TOONEELGEZELSCHAP 

Rosmer Tar t aud 

Rebekka Kerckhoven-Jonkers, mevr. van 

Kroll Faassen, Alex. 

Brendel Vrolik 

Mortensgdrd Vervoorn 

Helseth Coel ingh-Vorderman, mevr. 

Bijzonderheden 3 keer gespeeld 

1907; ? j a n u a r i 
? 

Spoken 
HET UTRECHTSCHE TOONEEL

GEZELSCHAP 

Mevrouw Alving Roelofsen-Mulder, mevr.(?) 

Osvald Vries, M. de 

Régine Mulder , mevr.f?) 

1907; 14 april 

S tadsschouwburg, Ams te rdam 

Die Stützen der Gesellschaft (DTS) 
LESSING THEATER 

Regie Lessing, Emil 

Consul Bernick Bassermann, Albert 

Olaf Gernod, Clara 

Juffrouw Bernick Sussin, Math i lde 

Johan Tö'nnesen Marr , Hans 

Ró'rlund Forest, Carl 

DinaDorf Wüst, Ida 

Aime Sauer, Oscar 

Bijzonderheden ook met Grete Hofmann 

1907; 3 m e i 

Grand Théâtre , Amste rdam 

N o r a (DTS) 

DEUTSCHES THEATER FÜR HOLLAND 

UND BELGIEN 

Regie Grösser, Kurt 

Helmer Mehr ing , Oscar 

Nora Prasch-Grevenberg, Auguste 

Rank Dischner , Jozef 

1908; 2z augus tus 

Stadsschouwburg, Amste rdam 

Een vijand van he t volk 
K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 

Vertaling Meyboom, Marg. 

Regie Korlaar jr . , W. van 

Dokter Stockmann Vos, Jan C. de 

Mevrouw Stockmann Poolman , Chr. 

Petra Hopper , Rika 

Ejlif I taliaander, mej . 

Morten Braakensiek, mevr. G. 

Perer Stockmann Schoonhoven, C.C. van 

Kiil Teune , H . 

Hovstad Lobo, D. 

Billing Myin, Marcel 

Horster Ho l t rop , J.A. 

Aslahcn Laurentius 

Bijzonderheden vanaf november met Marie 

H o l t r o p (Petra). Later met J. de Jong (Horsrer). 

1908; 26 november 

Stadsschouwburg , Ams te rdam 

Rosmersholm (DTS) 
DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS 

Regie L indemann , Gustav 

Rosmer Lindemann, Gustav 

Rebekka D u m o n t , Louise 

Kroll Everth, Franz 

Brendel Feist/Fleist, Richard 

Mortensgdrd Breiderhoff, Alfir. 

Mevrouw Helseth Stein, Josefa 
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1908; 27 november 

Stadsschouwburg, Amsterdam 

Klein Eyolf (DTS) 
DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS 

Allmers Stoeckel, Otto 
Rita Dumont, Louise 
Asta Rosenberg, Käthe 
Borghejm Evereth, Franz 
Rattenvrouwtje Stein, Josefa 

1908; 30 december 
Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 

John Gabriel B o r k m a n 
N.V. HET TOONEEL 
Regie Royaards, Willem 
Decor Poutsma, J.J. 

Borkman Royaards, Willem 
Gunhilde Sablairolles, Anna 
Erhart Arnoldi, Ko 
Ella Rentheim Kerckhoven-Jonkers, 
Phil, van 
Fanny Wilton Belder, Ph. 
Foldal Kerckhoven, Const, van 
Frida Diepen-Cuypers, Betsy van 
dienstmeisje Haspels, Marie 

1910; 17 September 
Stadsschouwburg, Amsterdam 
R o s m e r s h o l m 
K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 
Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Chrispijn, L.H. 

Rosmer Chrispijn, LH. 
Rebekka Mann-Bouwmeester, Theo 
Kroll Vos, Jan C.de 
Brendel Gimberg, Louis 
Mortensgdrd Teune, H.K. 
Helseth Korlaar-Van Dam 

1910; 29 december 
Paleis voor Volksvlijt 
H e d d a Gabler (FR) 
THÉÂTRE DE L 'OEUVRE 

Tesman Savoy 
Hedda Prozor, mile. 
Juliane Tesman Gueret, Jeanne 
Mevrouw Elvsted Francis, Eve 
Brack Bourny, Louis 
Lovborg Pierre Samson 

1911; 23 november 
Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 

N o r a 
N.V. HET TOONEEL 
Regie Horst, Adriaan van der 
Decor Hattem, A. v. 

Heimer Lobo, DJ. 
Nora Horst-van der Lugt Melsert, 
W. v.d. 
Rank Horst, Adriaan van der 
Linden Belder, Pine 
Krogstadt Brandenburg, Johan 
Anne-Marie Beem, E. van 
dienstmeisje Jürgens, Annie 
bezorger Sternheim, J. 
kinderen Ees, Annie van/Gijswijt, Marg. 

1912; 14 november 
Stadsschouwburg, Amsterdam 
W e n n wir T o t e n erwachen (DTS) 
DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS 

Regie Lindemann, Gustav 
Rubek Lindemann, Gustav 
Maja Veit, Olivia 
badinspecteur Ehrens, Arthur 
Uljhejm Everth, Frans 
dame op reis Dumont, Louise 
diacones Daland, Elsa 
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1913; 7 februari 
Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 

Spoken 
U.V. HET TOONEEL 
Regie Schwab, Herman 

Mevrouw Alving Beider, Pine 
Osvald Gilhuys, Charles 
Manden Schwab, Herman 
Engstrand Brouwer, Rienk 
Régine Holtrop, Marie 

1913; 12 december 
Theater Verkade, Den Haag 
H e d d a Gabler 
Die Haghespelets 
Vertaling Schuilenburg, Hermine 
Regie Verkade, Eduard 
Coiffeur/grimeur Linden, S.J. van der 

Tesman Verkade, Eduard 
Hedda Vrede, Enny 
Juliane Tesman Schmidt-Crans, W. 
Elvsted Lus, Tilly 
Brack Groot, Paul de 
Lavborg Kloppers, Herman 
Berte Vogelzang, Theo 

Bijzonderheden één week later in Amsterdam 
met Eduard Verkade als Lovborg en La Cha
pelle (Tesman). 

1914; 11 februari 
Stadsschouwburg, Amsterdam 
Steunpi laren der maatschappi j 
K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 
Vertaling Kapteijn, F. (?) 
Regie Vos, Jan C. de 

Consul Berniek Vos, Jan C. de 
Mevrouw Berniek Korlaar-Van Dam, mevr. 
Olaf Wolffers, mej. 
Juffrouw Berniek Vos-Poolman, G. de 
Johan 70nnesen Dijk, Ko van 
Juffrouw Hessel Mann-Bouwmeester, Theo 
Hilmar Tonnesen Lobo, dhr. 

Rorlund Meunier, Maurice 
Rummel Schoonhoven, Van 
DinaDorf Klaasen, Lina 
Krap Fernantzen, Frits 
Aune Vries, Louis de 
Mevrouw Lynge Fernantzen, mevr. 
Verder met Jan Wensma en R. van der Hilst 

1916; 5 mei 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, 
Den Haag 

Gespenster (DTS) 
Regie Reinhardt, Max 

Mevrouw Alving Lehmann, Else 
Osvald Hartmann, Paul 
Manders Jannings, Emil 
Engstrand Kraus, Werner 
Regine Terwin, Johanna 

1916; 16 november 

Grand Theatre, Amsterdam 

Klein Eyolf 
N.V. TOONEELVEREENIGING 
Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Heijermans, Herman 

Allmers Lobo, D.J. 
Rita Horst-Van der Lugt Melsert, mevr. 
van der 
Eyolf" Gijswijt, Greta 
Asta Lus, Tilly 
Borgliejm Musch, Jan 
Rattenvrouwtje Boer-Van Rijk, E. de 

Bijzonderheden september 1919 met Jaap 
v.d. Poll (Borghejm), Emma Morel (Ratten
vrouwtje) en Rika Hopper (Rita). Later met 
C. Laseur (Borghejm). 
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1917; 21 februari 
Stadsschouwburg, Amsterdam 
D e wi lde e e n d 
K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 
Vertaling Schuijlenburgh, Hermine 
Regie Horst, Adriaan van der 

Werle Veer, Willem van der 
Gregers Dalsum, Albert van 
Ekdal Horst, Adriaan van der 
Hjalmar Gimberg, Louis 
Gina Holtrop-Van Gelder, Betty 
Hedvig Lobo-Braakensiek, Greta 
Sarby Vos-Poolman, Gusta de/ 
Carelsen, Fie 
Relling Reule, Jac. 
Molvik Warmelo, Marie van 
Grdberg Valk jr., Joh. 
Peftersen Fernantzen, Frits 
Jensen Huysmans, Dio 
Verder met Rafael Bouwmeester, 
Charles Gilhuys en Theo Frenkeljr. 

1917; 4 mei 
Groote Schouwburg, Rotterdam 

D e s teunpi laren der maatschappij 
N.V. HET ROTTERDAMSCH TOONEEL 
Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Chrispijn Sr., L.H. 

Consul Bernick Jong, Nico de 
Mevrouw Bernick Chrispijn-Mulder, Gusta 
Olaf Walden, Martha 
Juffrouw Bernick Tartaud-Klein, Alida 
Johan Tennesen Chrispijn jr., L. 
Juffrouw Hcssel Eijsden-Vink, Marie van 
Hilmar Tannesen Kreeft, Bart 
Rarlund Vervoorn, Louis 
Rummel Verstraete, Jules 
Vigeland Morriën, Henri 
Sandstad Stevens, Tonny 
Dina Dor/ Bondam, Vera 
Krap Bron, Piet 
Aune Tartaud, Frits 

Mevrouw Rummel Vervoorn-Karstel, Lena 
Mevrouw Holt Kley, Wilhelmina 
Mevrouw Lynge Leur, Nelly de 

Bijzonderheden 13 keer gespeeld 

1917; 26/27? oktober 
Groote Schouwburg?, Rotterdam 

H e d d a Gabler 
N.V. HET ROTTERDAMSCH TOONEEL 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Chrispijn Sr., L.H. 
Tesman Tartaud, Frits 
Hedda Tartaud-Klein, Alida 
Juliane tesman Wiarda, Ellen 
Mevrouw Elvsted Vermeulen, Mien 
Brack Morriën, Henri 
L0vborg Kramer, Folkert 
Berte Vervoorn- Karstel, Lena 

Bijzonderheden 44 keer gespeeld 

1918; 13 april 
Grand Theatre, Amsterdam 

Nora , e e n p o p p e n h u i s 
N.V. TOONEELVEREENIGING 
Regie Heijermans, Herman 

Heimer Lobo, D.J. 
Nora Lobo-Braakensiek, Greta 
Rank Karsten, Paul 
Linde Jürgens, Annie 
Krogstad Poll, Jaap van der 
Anne-Marie Ude, Julia 
dienstmeisje Walden, Frieda 

1918; 20 april 
Grand Théâtre, Amsterdam 

John Gabriel Borkman 
N.V. TOONEELVEREENIGING 
Regie Horst, A.v.d. 
Decor (ie bedrijf) Dantz, F. 
Decor (4e bedrijf] Poutsma, J.J. 

Borkman Musch, Jan 
Gunhild Post, Truus 
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Erhart Ees, Henri van 
Ella Rentheim Horst-v.d. Lugt Melsert, 
Wilh. v.d. 
Vanny Wilton Willebeek Lemair, Elise 
Foldal Horst, Adr. v. der 
Frida Lugt Melsert, M. v.d. 
dienstmeisje Saher, Willy von 

1918; 26 november 
Groote Schouwburg, Rotterdam 

D e vrouw van de zee 
N.V. HET ROTTERDAMSCH TOONEEI 
Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Chrispijn Sr., L.H. 

Wanael Tartaud, Frits 
Ellida Tartaud-Klein, Alida 
Bolette Hartogh, Stine den 
Hilde Waiden, Martha 
Arnholm Verstraete, Jules 
Lyngstrand Vos Jr., Jan C. de 
Ballested Vervoorn, Louis 
een vreemde Kramer, Folkert 

Bijzonderheden in maart 1919 met J. de Wae-
genare (Ballested). 27 keer gespeeld. 

1919; 30 maart 
Stadsschouwburg, Amsterdam 

Spoken 
K.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 
Vertaling K.V.H.N.T. 
Regie Verkade, Eduard 

Mevrouw Alving Holtrop-Van Gelder, 
Betty 
Osvald Eerens, Henri 
Manders Dalsum, Albert van 
Tïngstrand, schrijnwerker Warmelo, Marie/ 
Hunsche, Willem 
Régine Duymaer van Twist, Wilh./ 
Hatterman, Nola 

19151; 25 november 
Groote Schouwburg, Rotterdam 

R o s m e r s h o l m 
N.V. HET ROTTERDAMSCH TOONEEL 
Regie Chrispijn Sr., L.H. 

Rosmer Chrispijn Sr., L.H. 
Rebekka Tartaud-Klein, Alida 
Kroll Tartaud, Frits 
Brendel Verstraete, Jules 
Mortensgdrd Vervoorn, Louis 
Helseth Vervoorn-Karstel, Lena 

Bijzonderheden vanaf januari 1921 met Nelly 
de Leur (Helseth). Later met Jules Verstraete 
of Gerard Vrolik (Brendel). Over vier seizoenen 
in totaal 65 keer gespeeld. 

1920; 14 december 

Gespenster (DTS) 
DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS 

Mevrouw Alving Dumont, Louise 
Osvald Lindemann, Gustav 
Manders Klimm, Eugen 
Engstrand Keller, Eugen 
Regine Stobrawa, Renée 

1920; ïeT december 

S t ü t z e n der Gesellschaft (DTS) 
DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS 

Consul Bernick Klimm, Eugen 
Mevrouw Bernick Stobrawa, Renée 
Juffrouw Bernick Robert, Helene 
Johan T0nnesen Eggers-Kestner, Kurt 
Juffrouw Hessel Dumont, Louise 
Hilmar l0nncstn Dumont, Eugen 
Dina Dorf Sparrer, Hedwig 
Aune Keller, Eugen 
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1921; 23 april 
Groote Schouwburg?, Rotterdam 

Spoken 
N.V. HET ROTTERDAMSCH TOONEEL 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Chrispijn Sr., L.H. 

Mevrouw Alving Tartaud-Klein, Alida 
Osvald Ees, Jan van 
Manders Tartaud, Frits 
Engstrand, schrijnwerker Verstraete, Jules/ 
Vervoorn, Louis 
Régine Follender, Annie/Walden, Martha 

Bijzonderheden vanaf september 1923, onder 
de naam Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad 
Tooneel, met Marie Holtrop (Régine). 
Later met Jo Felten-Steenbergen (Régine). 
In 1925 met Herman Schwab (Manders), 
Louis v. Gasteren (Engstrand) en Kitty Perin-
Kluppel (Régine). 40 keer gespeeld. 

X922; 14 maart 

Groote Schouwburg?, Rotterdam 

D e volksvijand 
HET ROTTERDAMSCH TOONEEL 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Chrispijn sr. 

Dokter Stockmann Chrispijn sr. 
Mevrouw Stockmann Eijsden-Vink, 
Marie van 
Petra Walden, Martha 
Ejlif * 
Morten May, Elsbeth 
Peter Stockmann Tartaud, Frits 
Kiil Huysmans, Willem 
Hovstad Poll, Jaap van der 
Billing Morrié'n, Henri 
Horster Vervoorn, Louis 
Aslaksen Verstraete, Jules 

Bijzonderheden met figuratie 

1922; 11 september 
Stadsschouwburg, Utrecht. 
D e c o m é d i e der l iefde 
N.V. HET SCHOUWTOONEEL 

Vertaling Rensburg, J.K. 
Regie Horst, Adriaan van der 
Decor Maaree, W. de 
Kostuums Blauwkuip, Jo 

Mevrouw Halm Blankenstein, Coba 
Svanhild Gaag, Stine van der 
Anna Lugt Melsert, M. van der 
Falk Mols, Pierre 
Lind Rijken, Carel 
Guldstad Balfoort, Co 
Styver Balledux, Pierre 
Jujrouw Skœre Sanders-Herzberg, Liesbeth 
Stramand Vries, Sam de 
Mevrouw Strdmand Rijken-Van Rijk, H. 
[jongedame] Madier, Leonie 
[jongedame] Versteeg, Mies 
[tante] Booleman, E. 
[heer] Carpentier Alting 
[Frederik] Tobi, Carl 

1923; 15? maart 

Gespenster (DTS) 
Regie Moissi, Alexander 

Mevrouw Alving Lossen, Lina 
Osvald Moissi, Alexander 
Manders Winterstein 
Engstrand Biensfeldt 

1923; 23 oktober 
j 

Baumeis ter Solness (DTS) 
GASTSPIEL BASSERMANN 

Solness Bassermann, Albert 
Hilde Wangel Bassermann, Else 

409 



I B S E N O P D E P L A N K E N 

15123; 24? oktober 1925; 16 april 

Wildente (DTS) 
GASTSPIEL BASSERMANN 
Regie Wagner, Oscar 

Greven Reuss, Leo 
Ekdal Peisser, Arthur 
Hjalmar Bassermann, Albert 
Giua Bassermann, Else 
Hedvig Wentzel, Marianne 

1923; 14 november 
?, Den Haag? 
Bouwmeester Solness 
DIE HAGHESPELERS 

Regie Dalsum, Albert van 
Solness Dalsum, Albert van 
Aline Kooiman, Louise 
Herdal Kleyn, Kommer/Dijk, Frits van 
KnutBrovik Meussen, Gerard 
Ragnor Brovik Gilhuys, Eugène 
KajciFosli Gilhuys, Rie/Beck, Eva 
Hilde Wangel Heyblom, Sara 

Bijzonderheden vanaf oktober 192e met 
Hunsche (Heidal) en Verkade (Brovik?). Later 
met Kleyn (Ragnar), Dora Wallant (Kaja) en 
Hans van Meerten (Knut). 

1924; 1 maart 
?, Haarlem 
Nora (DTS) 
GASTSPIEL BASSERMANN 

Heimer Bassermann, Albert 
Nora Bassermann, Else 
Rank Dernburg, Ernst 
Linde (Lindner) Baumann, Emmy 
Krogstad (Günther) ? 

Hedda Gabler (FR) 
THÉÂTRE DE L'OEUVRE 

Tesman Corney, Camille 
Hedda Pierat, Madame 
Juliane Tesman Cazeneuve, Jeanne 
Mevrouw Elvsted Cheurel, Jeanne 
Brack Badie, Georges 
Lavborg Lugné-Poe 

1925; 17 oktober 
Rotterdam/Den Haag? 
Nora 
N.V. VEREENIGD ROTTERDAMSCH-

HOFSTAD TOONEEL 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Lugt Melsert, Cor van der 
Decor Kooy, Frans v.d. 
Dramaturgie (letterkundig raadsman) Greshoff, J. 

Helmer Reule, Jacques 
Nora Mauhs, Else 
Rank Lugt Melsert, Cor van der 
Linde Boer Walraven, Jo de 
Krogstad Bron, Piet 
Anne-Marie Kley, Wilh./Roos, Juliette 
dienstmeisje Naaten, Ans van der 
bezorger Haak, C. van d. 

1926; ïS januari: 
Grand Theatre, Amsterdam 

H e d d a Gabler (DTS) 
TILLA DURIEUX EN GEZELSCHAP 

Regie Stahl-Nachbaur, Ernst 
Tesman Schmöle, Otto 
Hedda Durieux, Tilla 
Juliane Tesman Tetzlaff, Toni 
mevrouw Elvsted Thé-Mathis, Marie 
Brack Stahl-Nachbaur, Ernst 
L0vborg Mederow, Paul 

410 



IN N E D E R L A N D GESPEELDE I B S E N - P R O D U CT I E S 1 8 8 0 - 1 J) 9 5 

1926; 9 september 

Stadsschouwburg, Amsterdam 

Peer Gynt 
N.V. HET SCHOUWTOONEEL 
Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Bewerking Het Schouwtooneel 
Regie Horst, Adriaan van der 
Decor Deering, Willem 
Kostuums Blauwkuip, Jo 
Muziek Grieg, Edvard 

Äse Horst-v.d. Lugt Melsert, Wilh. v.d. 
Peer Gynt Musch, Jan 
oude vrouw Poll-Hamakers, Lize v.d. 
oude vrouw Rijken-Van Rijk, H. 
Aslak Dijk, Ko van 
vader van Solveig en Helga Balfoort, Co 
moeder van Solveig en Helga Kley, Lena 
Solveig Gaag, Stine v.d. 
Helga Kremer, Jetty 
boer van Hœgstad Lageman, C. 
Ingrid Dijk-Riecker, Jetty van 
bruidegom Haas, Jacq. de 
zijn vader Ollefen sr., D. van 
zijn moeder Wiarda, Ellen 
berghutmeid Lugt Melsert, M. v.d. 
berghutmeid Numan, Rolien 
berghutmeid Booleman, Bep 
een in hetgroengeklede vrouw Rijn, Jeanne van 
Dovrekoning Warmelo, M. van 
ho/trol Rijken, Carel 
lelijkejongen Kremer,jongeh. 
stem in het duister Vries, Willem de 
Kari Rijken-Van Rijk, H. 
Anitra Smithuysen, Mary 
man in de rouw Harms, Hein 

Bijzonderheden met figuratie 

1927; ? 
? 

N o r a 
HOLLAND TOURNEE EMMA EN 
IRMA GRAMATICA 

1927; 30 november 
Stadsschouwburg, Haarlem 
H e d d a Gabler 
N.V. HET NIEUW ROTTERDAMSCH 
TOONEEL 
Regie Tartaud-Klein, Alida 

Ttsman Tartaud, Frits 
Hedda Tartaud-Klein, Alida 
Juliane Tesman Roelofsen, Aleida 
Mevrouw Elvsted Erfmann-Sasbach, Mien 
Brack Flink, Richard 
Lovborg Erfmann, Eberhard 
Berte Strauss, Netty 

1928; 22 januari 
Stadsschouwburg, Utrecht 
Een vijand van h e t volk 
N.V. HET SCHOUWTOONEEL 
Vertaling Meyboom, Marg. 
Regie Horst, Adriaan van der 
Kostuums Serné en Zn, A. 

Dokter Stockmann Dijk, Ko van 
Mevrouw Stockmann Kley, Lena 
Petra Rijn, Jeanne van 
Ejlif Kremer, Jetty 
Morten Kremer, Cisca 
Peter Stockmann Ezerman 
Kiil Ollefen sr., D. van 
Hovstad Poll, Jaap van der 
Billing Balfoort, Co 
Horster Vries, Willem de 
Aslahm Harms, Hein 

1928; 13 maart 

Stadsschouwburg, Amsterdam 

Kleine Eyolf 
VEREENIGD ROTTERDAMSCH-
HOFSTAD TOONEEL 
Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Gilhuys, Charles 

Allmers Gilhuys, Charles 
Rita Carelsen, Fie 
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Eyol/ Bouwmeester, Dolly 
Asta Roozenckal, Corry 
Borgltejm Sterneberg, Ferd 
Rattenvrouwtjc Roos, Juliette 

1928; 28 September 
Groote Schouwburg?, Rotterdam? 

Nora 
VEREENIGD TOONEEL 

Bewerking in een nieuwe bewerking voor 
het Vereenigd Tooneel 
Regie Verkade, Eduard 
Decor nieuw, uit de ateliers van het 
Vereenigd Tooneel 

Heimer Verkade, Eduard 
Nora Mauhs, Else 
Rank Dalsum, Albert van 
Linde Beck, Hetty 
Krogstad Meerten, Hans van 
Anne-Marie Faassen, Marie/ 
Oosthout, Nelly 
dienstmeisje Waard, Froukje de 
bezorger « 

1929; 19 mei 

Koninklijke Schouwburg, Den Haag 

Als wij dooden ontwaken 
VEREENIGD ROTTERDAMSCH-

HOFSTAD TOONEEL 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Schwab, Herman 

Rubek Gasteren, Louis van 
badinspecteur Liesting, Jos/Alexander, G. 
Maja Raet, Carla de 
Uljhejm Gimberg, Louis 
dame op reis Carelsen, Fie 
diacones Heymans-Snijders, Enny 

1930; 29 maart 
Stadsschouwburg, Amsterdam 

Hedda Gabler 
VEREENIGD TOONEEL 

Regie Verkade, Eduard 
Tesman Meerten, Hans van 
Hedda Stants,Nel 
Juliane Tesman Oosthout, Nelly 
Mevrouw Elvsted Elout, Mies 
Brack Huf, Paul 
Lavborg Verkade, Eduard 
Berte Waard, Froukje de 

Bijzonderheden in april 1930 met Dora Walland 
(Elvsted). In september 1930 met H. van Was
senaar (Berte). Het gezelschap speelt dan 
onder de naam Het Amsterdamsen Tooneel. 

1931; 4 maart 
Groote Schouwburg, Rotterdam 

Hedda Gabler 
AD HOC GEZELSCHAP t.g.v. het 40-jarig 
jubileum van Henri Morriën 
Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 

Ttsman Tartaud, Frits 
Hedda Tartaud-Klein, Alida 
Juliane Tesman Roelofsen, Aleida 
Mevrouw Elvsted Weber, Touti 
Brack Morriën, Henri 
Lovborg Jong, Nico de 
Berte Brusse-Strauss, Netty 

1931; 7 juni 
Koninklijke Schouwburg, Den Haag 

Gespenster (DTS) 
GASTSPIEL ERNST DEUTSCH EN 

MARIA EIS 

Regie Marx, Paul 
Mevrouw Alving Eis, Maria 
Osvald Deutsch, Ernst 
Manders Marx, Paul 
Engstrand Dohnberg, Wolfgang 
Reg ine Toelle, Carola 
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1933; 6? maart 

Theater Excelsior, Den Haag 

Spoken 
EXCELSIORTOONEEL 

Regie Ees, Hans van 

Mevrouw Alving Stein, Sophie 

Osvald Rijkens, Adolf 

Manders Hansen, Peter 

Engstrand, schrijnwerker Ees, Hans van 

Régine Marletto, Maria 

1933; l d november 
? 

Wildente (DTS) 
TOURNEE BASSERMANN, MOISSI, 
DURIEUX, DEUTSCH 

Gregers Deutsch, Ernst 

Ekdal Moissi, Alexander 

Hjolmar Bassermann, Albert 

Gina Bassermann, Else 

Hedvig Wagner, Maria 

Serhy Durieux, Tilla 

Relling Licho, Adolf Edgar 

x915) 9 december 
Groote Schouwburg, Rotterdam 

Nora (BEL) 
GEZELSCHAP VAN DE VLAAMSCHE 

SCHOUWBURG ANTWERPEN 

Vertaling Meyboom, Marg. 

Regie Diels, Joris 

Helmer Thillo, Arthur van 

Nora Wasserman, Ida 

Rank Angenot, Remy 

Linde Camp, Elisa van 

Krogstad Gevers, Jos 

1938; 19 maart 

Groote Schouwburg, Rotterdam 

Nora 
VEREENIGD ROTTERDAMSCH-

HOFSTAD TOONEEL 

Regie Verkade, Eduard 

Decor Bruckman, Karel 

Heimer Eringa, Ludzer 

Nora Lugt Melsert-van Ees, Annie v.d. 

Rank Frenkel, Theo 

Linde Boesnach, Mimi 

Krogstad Meerten, Hans van 

Anne-Marie Heymans-Snijders, Enny 

dienstmeisje Willart, Else 

bezorger Pola, Alex 

kinderen Bach, Cecile/Dillewaard, Ada 

Bijzonderrieden in oktober/november 1938 

onder de naam Het Nederlandsen Tooneel met 

Mies Elout (Linde). 

1938; 20? maart 

Krasnapolsky, Amsterdam 

Spoken 
DE JONGE SPELERS 

Regie Groeneveld, Ben 

Decor Wensing, Lucas 

Mevrouw Alving Meunier, Marie 

Osvald Seves, Jan 

Manders Groeneveld, Jan 

Engstrand Burgdorffer, Anton 

Reg ine Ernst, Nel ly 

1939; 16 april 

Koninklijke Schouwburg?, Den Haag? 

Spoken 
N.V. HET RESIDENTIE TOONEEL 

Regie Ranucci-Beckman, Bets 

Decor Deering, Willem 

Kostuums Serné en Zn, A. 

Mevrouw Alving Carelsen, Fie 

Osvald Steenbergen, Paul 

Manders Flink, Richard 
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Engstrand Buuren, Henk van 
Reg ine Boesnach, Mimi 

1940; 5 oktober 
Stadsschouwburg, Amsterdam 

Peer Gynt 
N.V. HET NEDERLANDSCH TOONEEL 

Vertaling Adama van Scheltema, CS. 
Regie Saalborn, Louis 
Decor Bruckman, Karel 
Muziek Grieg, Edvard 
Ballet/Choreogra/ie Georgi, Yvonne 
Projectie-ontwerpen Zipper, Ferry 

ksi Janssens, Magda 
Peer Gynt Schmitz, Johan 
Aslak Hermus, Cor 
keukenmeester Eringa, Ludzer 
voder van Solveig en Helga Bree, Louis de 
moeder van Solveig en Helga Poll-Hamakers, 
Lize van der 
Solveig Moer, Ank van der 
Helga Lange, Annie de 
boer van Hœgstad Iersel, Kees van 
Ingrid Andersen, Elisabeth 
bruidegom Frentzen, Herman 
zijn vaicr Elsensohn, Johan 
zijn moeder Markus, Aline 
een in lietgroetigeklede vrouw Lerou, Stine 
Dovrekoning Dijk, Frits van 
ho/trol Frentzen, Herman 
trol Markus, Aline 
[kronkel] Gasteren, Louis van 
[zoon van de vrouw in het groen] Riegen, Dick 
Kari Elout, Mies 
Mister Cotton Eringa, Ludzer 
Monsieur Ballon Roemer, Anton 
Herr von Eberkop/ Elsensohn, Johan 
Herr Trumpeterstraale Bentz van den Berg, 
Han 
A ni tra Ward, Myra 
Begriffenfeldt Gasteren, Louis van 
Hussein Hermus, Cor 

oppasser Grijnders, Anton 
oppasser Hooft, Jo 
oppasser Wechel, Johan te 
oppasser Henke, Cornells 
gek Riegen, Dick 
gek Frentzen, Herman 
Fellall Rienks, Piet 
knopengieter Dijk, Frits van 

1943; 22 februari 
Stadsschouwburg, Amsterdam 
Spoken 
GEMEENTELIJK THEATERBEDRIJF 
Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Lugt Melsert, Cor van der 
Decor Bruckman, Karel 

Mevrouw Alving Janssens, Magda 
Osvald Schmitz, Johan 
Mandcrs Eerens, Henri 
Engstraud Elsensohn, Johan 
Régine Gasteren, Josephine van 

Bijzonderheden in september 1943 met 
Elisabeth Andersen (Regine). 

1946; 1 septembet 
?, Hilversum? 
Rosmersholm 
TONEELGROEP COMEDIA 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Hermus, Cor 
Decor Wensing, Lucas 

Rosmer Schmitz, Johan 
Rebekka Boesnach, Mimi 
Kroll Bentz van den Berg, Han 
Brendel Gobau, Johan 
Mortensgdrd Rigters, Henk 
Helseth Cuupers, Julia 

1948; 1 oktober 
Stadsschouwburg, Amsterdam 
Gespenster (DTS) 
GEZELSCHAP BASSERMANN 
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Mevrouw Alving Bassermann, Else 
Ostali. Deutsch, Ernst 
Manden Bassermann, Albert 
Engstrand Ammann, Lukas 
Régine Blanc, Annemarie 

1949; 21 november 
Koninklijke Schouwburg?, Den Haag? 
Peer Gynt (NO) 
DET NORSKE TEATRET 

Vertaling [in Nynorsk] Rytter, Henrik 
Regie Nilsen, Hans Jacob 
Decor Walentin, Arne 
Choreografie Kjölaas, Gerd 
Kostuums Eriksen, Dagny 
Muziek Ssverud, Harald 

Ase Hald, Ragnhild 
Peer Gynt Nilsen, Hans Jacob 
Aslak Essmar, Helge 
Vader van Soiveig en Helga Norve, Trygve 
Moeder van Soiveig en Helga Schjelderup, 
Sossen 
Soiveig Sletto, Eva 
Helga Hald, Maria 
Boer van Hagstad Rogde, Ingolf 
Ingrid Michelsen, Ragnhild 
Bruidegom Brekketo, Toralv 
ztjn vader Hald, Nils 
zijn moeder Heiberg, Sonja 
berghutmeid Rom, Siri 
berghutmeid Back, Julia 
berghutmeid Toms, Else Marie 
een in het groen geklede vrouw Opöien, Lydia 
[haar kind] Back, Julia 
Dovrekoning Rogde, Ingolf 
hojtrol Hald, Nils 
stem in het duister Essmar, Helge 
Kari Michelsen, Ragnhild 
Mister Cotton Essmar, Helge 
Monsieur Ballon Toms, Asbjörn 
Herr von Eberkopf Rogde, Ingolf 
Herr Trumpeterstraale Wicklund, Kâre 

Anitra Schjelderup, Sossen 
Begrijfen/eldt Rogde, Ingolf 
Hussein Wicklund, Kâre 
Fellah Hald, Nils 
geestelijke Brekketo, Toralv 
[in rouw geklede man] Essmar, Helge 
[ingnjs geklede man] Brekketo, Toralv 
drost N0rve, Trygve 
[ouieman] Mjólner,Alf 
knopengieter Tvinde, Lars 
[geruis in de lucht] Schjelderup, Sossen 
[dauwdruppels] Rom, Siri 
[gebroken strohalmen] Toms, Asbjörn 

Bijzonderheden verder met bruiloftsgasten, 
krankzinnigen, trollen e.d. 

1954; 20 mei 

Stadsschouwburg, Maastricht 

Peer Gynt 
SPEEIGROEP LIMBURG 

Regie Beckers, Gabriel 
Muziek Grieg, Edvard 
Choreografie Heteren, Helen van 

Ase Eyssen, Thea 
Peer Gynt Beckers, Gabriel 
Aslak Cox, Pierre 
vader van Soiveig en Helga Vries, Sjef de 
moeder van Soiveig en Helga Publieks-
huizen, Miep 
Soiveig Pennartz, Margriet 
Helga Bondt, Ria de 
boer van Hiegstad Fijten, Em. 
Ingrid Jong, Lena de 
[haar moeder] Gemmeke, Tiny 
bruidegom Hensgens, Henk 
zijn vader Bruyn, Max de 
zijn moeder Abrahams, Marg. 
een in hetgroengeklede vrouw Kuyper, Diny 
[haar kind] Beckers, Gerard 
[haar zuster] Abrahams, Nelly 
Dovrekoning Odekerken, Michel 
[vrouwelijke opperkobold] Wolfs, Raf 
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[Kobold-heks] Kortenrayx, Miek 
[kronkel] Heteren, Jan van 
Kari Vries, Lieske de 
Anitra Habets, Miep 
vreemde passagier Eiteren, Herman van 
knopengieter Nysten, Sjef 

1954; 6 september 
Stadsschouwburg, Arnhem 
Peer Gynt 
TONEELGROEP THEATER 

Vertaling Brabander, Gerard den 
Bewerking Brabander, Gerard den 
Regie Dalsum, Albert van 
Decor Strijbosch, Wim 
Kostuums Crouwel, Wim 
Muziek Grieg, Edvard 
Choreografie Dalsum, Do van 
Maskers Keus, Kees 

Ast Beck, Hetty 
Peer Gynt Vries, Robert de 
oude vrouw Franken, Lies 
Aslak Droog, Bernhard 
speelman Soer, John 
vader van Solveig en Helga Hartkamp, 
Gerard 
Solveig Bakker, Marijke 
Helga Brinkman, Ineke 
Ingrid Sprock, Diny 
bruidegom Walhain, Johan 
zijn vader Made, Sacco van der 
zijn moeder Langenaken, Annie 
[ceremoniemeester] Noyons, Ad 
berghutmeid Franken, Lies 
berghutmeid Goossens, Mia 
berghutmeid Hagens, Mies 
een in het groen geklede vrouw Lange, Anny de 
[haar zoon] Verhoeven, Jan 
Dovrekoning Sternheim, Jo 
hoftro 1 Made, Sacco van der 
stem in het donker Soer, John 
Kari Langenaken, Annie 

Mister Cotton Noyons, Ad 
Monsieur Ballon Walhain, Johan 
Herr von Eberkopj" Droog, Bernhard 
HerrTrumpeterstraale Meulen, Piet van der 
Anirra Hagens, Mies 
Begriffenfeldt Soer, John 
Hussein Hartkamp, Gerard 
Fellah Kouwenhoven, Wim 
gek Made, Sacco van der 
gek Verhoeven, Jan 
Noorse schipper Meulen, Piet van der 
vreemde passagier Snoek, Jacques 
veldwachter Made, Sacco van der 
[veilingmeester] Noyons, Ad 
knopengieter Snoek, Jacques 

1955; z8 februari 

Hedda Gabler (ENG) 
PEGGY ASHCROFT EN GEZELSCHAP 

Bewerking Faber, Max 
Regie Ashmore, Peter 
Decor Motley 
Kostuums Motley 
Muziek (arrangement] Leslie Bridgewater 

Tesman Devine, George 
Hedda Ashcroft, Peggy 
Juliane Tesman Dewhurst, Dorothy 
Mevrouw Elvsted Kempson, Rachel 
Brack Macliammoir, Michail 
Lovborg Warre, Michael 
Berte Lodge, Ruth 

1955'> 6 oktober 
Koninklijke Schouwburg, Den Haag 

Een poppenhuis 
DE HAAGSCHE COMEDIE 

Vertaling Meyboom, M. 
Bewerking Laseur, Cees 
Regie Laseur, Cees 
Dramaturgie Guttmann, Karl 
Decor Wiegersma, Friso 
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Kostuums Wiegersma, Friso 
Heimer Tersteeg, Gijsbert 
Nora Pimentel, Heleen 
Rank Laseur, Cees 
Linde Meunier, Enny 
Krogstad Linden, Jan van der 
Anne-Marie Leenders, Annie 
dienstmeisje Harmsen, Marian 

1955; 18 oktober 
Schouwburg?, Rotterdam 
Spoken (BEL) 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
SCHOUWBURG, ANTWERPEN 
Regie Royaards, Ben 

Mevrouw Alving Santvoort, Jenny van 
Osvald Camerlynck, Hector 
Manders Cauwenberg, Marcel 
Engstrand Gevers, Jos 
Régine Winkeler, Fanny 

1956; 29 September 
Koninklijke Schouwburg, Den Haag 
Spoken 
DE HAAGSCHE COMEDIE 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Diels, Joris 
Decor Kropff, Joop 
Kostuums Kropff, Joop 

Mevrouw Alving Carelsen, Fie 
Osvald Lutz, Luc 
Manders Croiset, Max 
Engstrand Buuren, Henk van 
Reg ine Ward, Myra 

^956; 9 oktober 
Centraal Theater, Amsterdam 
Bouwmeester Solness 
TONEELGROEP PUCK 

Regie Baas, Cas 
Decor Ginkel, H.P.D. van 
Kostuums Ginkel, H.P.D. van 

Solness Verstraete, Guus 
Aline Knoop, Nell 
Herdal Paridon, Egbert van 
KnutBrovik Grefe, Jan 
RagnarBrovik Heuvel, Wim van den 
Kaja Fosli Haage, Karin 
Hilde Wange! Vries, Tine de 

1956; z6 oktober 
Schouwburg, Rotterdam 
De wilde eend 
ROTTERDAMS TONEEL 

Vertaling Lange, Bob de 
Regie Lange, Bob de 
Decor Wijnberg, Nicolaas 
Kostuums Wijnberg, Nicolaas 

Werfe Brink, Wim van den 
Gregers Ingen, Eric van 
Ekdal Teulings, Jan 
Hjalmar Lutz, Ton 
Gina Dorana, Lia 
Hedvig Verheugen, Thera 
Sorby Kelling, Coba 
Relling Hartogh, Leo de 
Molvik Lutz, Pieter 
Gräberg Lanting, John 
Pettersen Lemaire Sr., Jan 
Jensen Abspoel, Ab 
Verder met Steye van Brandenberg; 
Wim Grelinger, Leen Bakker. 

1957', 3 december 
Centraal Theater, Amsterdam 

Hedda Gabler 
NIEUW NEDERLANDS TONEEL

GEZELSCHAP 

Vertaling Sterneberg, Ferd 
Regie Cella, Ettore 
Decor Geijzen, Weynand 
Kostuums Serné, fa. 
Assistent van de regisseur Vasen, Frans 
Kapwerk Michels, fa. 
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Tesrnan Sobels, Robert 

Hedda Gilhuys, Rie 

Juliane Tesrnan Schenk, Bé 

Mevrouw Elvsted Gobau, Marion 

Brack Rekers, Gerard 

Lavborg Schild, Gerard 

Berte Berg, Miep van den 

1961; 26 oktober 

Zaal Sobriëtas, He lmond 

Spoken (BEL) 
KONINKLIJKE VLAAMSE 

SCHOUWBURG, BRUSSEL 

Regie Deleu, Edward 

Mevrouw Alving Allaert, Gella 

Osvald Rouffaer, Senne 

Mandcrs Peters, Anton 

Eugstrand Reusens, Jan 

Regine Deweerdt, Denise 

1963; 30 maart 

Stadsschouwburg, Nijmegen 

Rosmersholm 
TONEELGROEP THEATER 

Vertaling Sterneberg, Ferd 

Regie Sterneberg, Ferd 

Decor Donk, Eric van der 

Rosmer Vroom, Siem 

Rebekka Goossen, Mia 

Kroll Snoek, Jacques 

Brendel Schaer, Henk 

Mortensgdrd Donk, Eric van der 

Helseth Langenaken, Annie 

Bijzonderheden 13 keer gespeeld 

1966; 12 maart 

Stadsschouwburg, Amsterdam 

Hedda Gabler 
NEDERLANDSE COMEDIE 

Vertaling Polet, Cora en Sybren 

Regie Lange, Bob de 

Decor Vesseur, Wim 

Kostuums Meeteren, Lisette van 

Tesrnan Rigters, Henk 

Hedda Vogel, Ellen 

Juliane Tesman Boesnach, Mimi 

Mevrouw Elvsted Boersma, Femke 

Brack Royen, Alex van 

Lavborg Schoenaerts, Julien 

Berte Schenk, Bé 

Bijzonderheden 48 keet gespeeld 

1966; 17 september 

Stadsschouwburg, Nijmegen 

Spoken 
TONEELGROEP THEATER 

Vertaling Scholtz, Nini 

Regie Croiset, Hans 

Decor Raven, Frank 

Kostuums Raven, Frank 

Mevrouw Alving Gasteren, Josephine van 

Osvald Croiset, Hans 

Manden Schmitz, Johan 

Engstrand Droog, Bernhard 

Reg ine Blanken, Margreet 

Bijzonderheden 43 keer gespeeld 

1971; 23 april 

Stadsschouwburg, Maastricht 

Een poppenhuis 
GROOT LIMBURGS TONEEL 

Vertaling Polet, Cora 

Regie Brine, Adrian 

Decor Wijnberg, Nicolaas 

Kostuums Wijnberg, Nicolaas 

Geluidsdecor Heibet?, Jacques 

Helmer Baas, Cas 

Nora Verheugen, Thera 

Rank Erven, Gaston van 

Linde Verheyden, Mieke 

Krogstad Gorissen, Jan 

Anne-Marie Cremers, Fientje 

dienstmeisje Baggen, Mieke 

Bijzonderheden in Nederland 7 keer gespeeld 
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1971; 12 september 
Stadsschouwburg, Den Bosch 
Een vijand van h e t volk 
ZUIDELIJK TONEEL GLOBE 
Vertaling Houten, Wim van 
Bewerking Miller, Arthur 
Regie Christidis, Minas 
Toneelbeeld Goetz, Massimo 

Dokter Stockmann Heuvel, André van den 
Mevrouw Stockmann Gevers, Mart 
Petra Meulenbroek, Agaath 
Ejltj/fEdvig] Vos, Wendela de 
Morten Mulder, Frans 
Peter Stockmann Hensbergen, Lo van 
Kiil Molenkamp, Onno 
Hovstad Molenberg, Henk 
Billing Uterwijk, Henk 
Horster Melis, Anselm van 
Aslaksen Vroom, Siem 
Verder met Lucas Wensing, Bab Wijsman, 
Titus Muizelaar, en anderen 

Bijzonderheden 55 keer gespeeld 

197z; 22 november 

?, 's Hertogenbosch 

H e d d a Gabler 
ZUIDELIJK TONEEL GLOBE 
Vertaling Polet, Cora en Sybren 
Bewerking Croiset, Hans 
Regie Croiset, Hans 
Decor Gestel, Huub van 
Kostuums Gestel, Huub van 

Tesman Roijen, Jan van 
Hedda Laseur, Petra 
Juliane Tesman Bouwmeester, Wiesje 
Mevrouw Elvsted Touw, Pleuni 
Brack Duinhoven, Ton van 
Lflvborg Boswinkel, Hans 
Berte Schenk, Bé 

Bijzonderheden 41 keer gespeeld 

1973; 13 april 

De Brakke Grond, Amsterdam 

Peer Gynt 
TONEELGROEP DE APPEL 

Vertaling o.a. Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Bewerking Horst, Hent van der/Vos, Erik 
Regie Vos, Erik 
Decor Hamel, Niels 
Kostuums Hamel, Niels 

Ase Stek, Do van 
Peer Gynt Luissen, Carol 
Aslak Linden, Peter van der 
Solveig Ewert, Christine 
boer van Hcegstad Koolschijn, Hugo 
Ingrid Jong, Trudy de 
bruidegom Greidanus, Aus 
een in het groen geklede vrouw Koolschijn, 
Hugo 
Begriffen/eldt Linden, Peter van der 
vreemde passagier Koolschijn, Hugo 
knopengieter Linden, Peter van der 
[ouwe] Linden, Peter van der 
[fotograaf] Koolschijn, Hugo 
[scheepskok] Greidanus, Aus 

B ijzo nderheden 56 keer gespeeld 

1973'r 15 september 
Koninklijke Schouwburg, Den Haag 

Een p o p p e n h u i s 
Haagse Comédie 
Vertaling Polet, Cora 
Regie Moor, Guido de 
Decor Wich, Harry 
Kostuums Noordhoek Hegt, Has 

Helmer, Torvald Coolen, Kees 
Nora Snijders, Trins 
Rank Plas, Carl van der 
Linde Heyligers, Anne-Marie 
Krogstad Heuvel, Wim van den 
Anne-Marie Westermann, Guusje 

Bijzonderheden 35 keer gespeeld 
1973; 13 december 
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Stadsschouwburg, Tilburg 

De wilde eend 
ZUIDELIJK TONEEL GLOBE 
Vertaling Polet, Cora en Sybren 
Regie Lutz, Ton 
Decor Raven, Frank 
Kostuums Raven, Frank 

Werk Hoddes, Wim 
Greets Boswinkel, Hans 
Ekdat Dikkers,Pim 
Hjalmar Vroom, Siem 
Gina Boersma, Femke 
Hedvig Barends, Edda 
Sarby Dekker, Truus 
Relling Lutz, Pieter 
Molvik Koolschijn, Hugo 
Gràbcrg Fortuné, Jacques 
Pettersen Drenth, Jan-Anne 
Jensen Greidanus, Aus 
Verder met Hugo Koolschijn (d], 
Franklin van den Hurk en Jan Bolt. 

1975; 10 maart 
Schouwburg De Lievekamp, Oss 

Spoken 
GLOBE 
Vertaling Polet, Cora en Sybren 
Regie Lutz, Ton 
Decor Wijnberg, Nicolaas 
Kostuums Wijnberg, Nicolaas 

Mevrouw Alving Hasekamp, Ann 
Osvald Ooms, Johan 
Manders Lutz, Ton 
Engstrand Scheffer, Dick 
Régine Barends, Edda 

197er; 24 september 
Stadsschouwburg Nijmegen 
Brand 
TONEELGROEP THEATER 
Vertaling Muller, Karel 
Bewerking Muller, Karel/Neuhaus, Jochen 
Regie Neuhaus, Jochen 
Decor Stel(?)of, Christian 
Kostuums Buri, Barbara 

Brand Donk, Eric van der 
zijn moeder Menist, Anita 
Einar Peters, Pim 
Agnes Blanken, Margreet 
baljuw Droog, Bernhard 
dokter Gorissen, Jan 
deken Classen, Edmond 
koster Voges, Henk 
schoolmeester Hoddes, Wim 
Gerd Meulman, Bea 
boer Aryans, Peter 
zijn zoon Groot, Jan de 
[zigeunerin] Rhenen, Pauline van 
man Pauwels, Hans 
man Schaer, Henk 
man Unen, Jan van 
vrouw Wieland Los, Riet 
vrouw Lambeau, Pim 
vrouw Tullemans, Truus 

3-9771 z5 januari 
Lantaren, Rotterdam 
Hedda Gabler 
ONAFHANKELIJK TONEEL 
Vertaling Polet, Cora en Sybren 

Tesman Hulst, Kees 
Hedda Selle, Truus te 
Juliane Tesman Linden, Ditha van der 
Mevrouw Elvsted Koen, Mirjam 
Brack Vries, Edwin de 
Lovborg Lamers, Jan Joris 
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1977; 17 september 
Koninklijke Schouwburg, Den Haag 

H e d d a Gabler 
HAAGSE COMEDIE 

Vertaling Polet, Cora en Sybren 
Regie Coolen, Kees 
Decor Wich, Harry 
Kostuums Noordhoek Hegt, Has 

Tesmaii Batenburg, Bas ten 
Hedda Blankers, Anne-Wil 
Juliane Tesman Meunier, Enny 
Mevrouw Elvsted Brandsma, Marjon 
Brack Haas, Wim de 
Lavbora Rooij, Wim van 
Berte Westerduin, Bep 

1978; 8 oktober 

Stadsschouwburg Utrecht 

Ein P u p p e n h e i m (DTS) 
RENAISSANCE-THEATER, BERLIJN 
Vertaling Noelte, Rudolf 
Regie Noelte, Rudolf 
Decor Rose, Jürgen 
Kostuums Rose, Jürgen 

Helmer Kreindl, Werner 
Nora Trantow, Cordula 
Rank Meyer, Wilhelm 
Linde Rossenbach, Christa 
Krogstad Matschoss, Ulrich 
Anne-Marie Graun, Rita 

1978; 27 oktober 
Piccolotheater, Rotterdam 
R o s m e r s h o l m 
FACT 
Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Decorte, Jan 
Decor Decorte, Jan 
Kostuums Vinks, Sigrid 

Rosmer Gieske, Paul 
Rebekka Schumacher, Rezy 
Kroll Bas,Tabe 

Brendel Zwaan, Ernst 
Mortensgdrd Zwaan, Ernst 
Helseth Versluys, Elisabeth 

1978; 2 december 

Koninklijke Schouwburg, Den Haag 

Pijlers van de s a m e n l e v i n g 
HAAGSE COMEDIE 

Vertaling Hartkamp, Martin 
Regie Coolen, Kees 
Decor Wich, Harry 
Kostuums Noordhoek Hegt, Has 
Muziek Andriessen, Jurriaan 

Consul Bernick Rooij, Wim van 
Mevrouw Bernick Oostveen, Anne 
Olaf Aerts, Simon 
Juffrouw Bernick Scherjon, Elsje 
Johan Tannesen Brugman, Eddy 
Juffrouw Hessel Heyligers, Anne-Marie 
Hilmar Tannesen Heuvel, Wim van den 
Rarfund Erven, Gaston van 
Rummel Hartogh, Leo de 
Vigeland Goedhart, Bob 
Sandstad Zuidinga, Frans 
Dina Dorf Korterink, Thea 
Krap Hoeksema, Peter 
Aune Made, Sacco van der 
Mevrouw Rummel Vermeer, Nanni 
Mevrouw Holt Westermann, Guusje 
Mevrouw Lynge Veeren, Janine 
Juffrouw Rummel Basten Batenburg, 
Saskia van 
Juffrouw Holt Disch, Marlies 
Verder met Yvonne Valkenburg; 
Ton van der Velde 

1979; 16 maart 
Stadsschouwburg, Nijmegen 
B o u w m e e s t e r Solness 
TONEELGROEP THEATER 

Vertaling Woudstra, Karst 
Regie Hoomans, Elise 
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Dramaturgie Maren, Koos van 
Decor Gestel, Huub van 
Kostuums Gestel, Huub van 

5o!ncss Droog, Bernhard 
Aline Lange, Anny de 
Herdal Gorissen, Jan 
KnutBrovik Voges, Henk 
Ragnor Brovik Boni, Arthur 
Kaja Fosli Verwijnen, Marjolijn 
Hilde Wangel Meulman, Bea 

1979; 7 september 
Appeltheater, Scheveningen 
Een poppenhuis 
TONEELGROEP DE APPEL 

Vertaling Horst, Hent van der/ 
Schneider, Eric 
Regie Schneider, Eric 
Dramaturgie Horst, Hent van der 
Decor Kemps, Niek 
Kostuums Kemps, Niek 

Helmer Prager, Robert 
Nora Bulthuis, Sacha 
Rank Edzard, Rein 
Linde Bruggencate, Catherine ten 
Krogstadt Paneras, Niek 
Anne-Marie Kralingen, Will van 

1980; 11 oktober 
? 

Landschap zeezicht 
(naar De vrouw von de zee) 
ONAFHANKELIJK TONEEL 
Regie Alders, José 
Vormgeving Kraft, Marijke 

Met Linden, Ditha van der; Koen, 
Mirjam; Kraft, Marijke; Alders, José 

Bijzonderheden in een eerdere versie al te zien 
in februari 1980 

1982; 13 januari 
Piccolo theater, Rotterdam 

Hedda Gabler 
RO THEATER 

Vertaling Woudstra, Karst 
Regie Woudstra, Karst 
Decor Kimpe, Peter de 
Kostuums Bekkers, Rien 

Tesman Asten, René van 
Hedda Korterink, Thea 
Juliane Tesman Timp, Coby 
Mevrouw Elvsted Leeuwen, Marieke van 
Brack Vaassen, Fred 
Lovborg Hoornweg, Leendert 
Berte Bie, Annelies van der 

1979; 1 november 

Koninklijke Schouwburg, Den Haag 

Kleine Eyolf 
HAAGSE COMEDIE 

Vertaling Hartkamp, Martin 
Regie Coolen, Kees/Erven, Gaston van 
Decor Wich, Harry 
Kostuums Polak, Leonie 

Allmers Hamel, Jules 
Rita Snijders, Trins 
Eyolf Veltrop, Rob/Veltrop, Gerco 
Asta Barends, Edda 
Borghejm Erven, Gaston van 
Rattenvrouwtje Vermeer, Nanni 

1982; 16 oktober 

Stadsschouwburg, Amsterdam 

John Gabriel Borkman 
PUBLIEKSTHEATER 

Vertaling Woudstra, Karst 
Regie Marquardt, Fritz 
Dramaturgie Rekers, Guus 
Decor Schaller, Henning 
Kostuums Schaller, Henning 

Borkman Vorstman, Frans 
Gunhild Hasekamp, Ann 
Erhart Heteren, Alexander van 
Ella Rentheim Nieuwenhuyzen, Annet 
Fanny Wilton Fiolet, Mariëlle 
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Voldal Lutz, Ton 
Frida Sok, Sandra 
dienstmeisje Boer, Saskia de 

1984; 18 februari 
Stadsschouwburg, Rotterdam 
Wanneer wij doden ontwaken 
RO THEATER 

Vertaling Blokdijk, Tom/Bouwman, Tanja 
Bewerking Bakx, Hans W. 
Renie Nuyl, Peter te 
Dramturgie Hurkmans, Ben 
Decor Grote Gansey, Mirjam 
Kostuums Grote Gansey, Mirjam 
Licht Kemp, Steve 
Muziekgespeelddoor Benoist, Marjes 

Rubek Maas, Hidde 
Maja Bie, Annelies van der 
Uljhejm Asten, René van 
dame op reis Rhenen, Pauline van 
[vrouw in het zwart] Versluys, Elizabeth 
Verder met badgasten, kinderen 

1984; 17 maart 
Brakke Grond, Amsterdam 

Rosmersholm 
THEATERUNIE 

Vertaling Woudstra, Karst 
Regie Strijards, Frans 
Decor Lutz, Stans 
Kostuums Lutz, Stans 

Rosmer Lucieër, Rudolf 
Rebekka Geraedts, Çanci 
Kroll Jansen, Jan Jaap 
Brendel Pont, Theo/Jansen? 
Mortensgdrd Pont, Theo/Jansen? 
Helseth Hovingh, Karstine 

1985; r mei 
Schouwburg, Utrecht 
H e d d a Gabler 
THEATERGROEP PIEK 

Vertaling Woudstra, Karst 
Regie Strijards, Frans 

Hedda Rooij, Marianne de 
verder met Niels Zegers, Jan Hoek, 
Jacqueline Ebskamp, Erik Groot, 
Willem Westerman en Jos Scheurink 

1985; 24 juni 
Stadsschouwburg, Amsterdam 
John Gabriel B o r k m a n (DTS) 
RESIDENZTHEATER MÜNCHEN 

Vertaling Gimmler, Heiner 
Regie Bergman, Ingmar 
Dramaturg ie Wiehle, Heike 
Decor Palmstierna-Weiss, Gunilla 
Kostuums Palmstierna-Weiss, Gunilla 

Borkman Rehberg, Hans Michael 
Gunhild Buchegger, Christine 
Erhart Moretti, Tobias 
Ella Rentheim Berndl, Christa 
Vanny Wilton Russek, Rita 
Foldal Bennent, Heinz 
Frida Bennent, Anne 
dienstmeisje Forster, Heidy 

1985; 6 augustus 
Hoogtekadijk 105, Amsterdam (op locatie) 

Peer Gynt 
THEATERGROEP NIJINSKY 
Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Bewerking Kiene, Bart 
Regie Kiene, Bart 
Vormgeving Oskam, Peter 
Kostuums Oskam, Peter 
Licht Baarda, Reint 
Muziek Commmijs, Bart 

Âse Duyvené de Wit, Aartje 
Peer Gynt (de jonge] Bulder, Reinier 
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Peer Gynt (de oudej Bulder, Arend 
keukenmeester Gorter, Marten 
Solveig Overdijk, Mariken 
Hela a Demirdjian, Mieneke 
[vrouw Hffgstad] Delft, Diduine van 
Ingrid Boeschoten, Ottelien 
bruidegom Franse, Koen 
Kari Bulder, Joan 
Noorse schipper Holt, Klaas ten 
vreemde passagier Kiene, Bart 
mager persoon Kiene, Bart 
[Kamerheer] Goossens, René 
[boerenjongen] Gorter, Marten 
[boerenjongen] Holt, Klaas ten 
[boerenjongen] Goossens, René 

1985; 6 maart 

Stadsschouwburg, Maastricht 

Soria Moria (Peer Gynt) 
HET VERVOLG 
Vertaling Keijser, Ted 
Bewerking Keijser, Ted 
Regie Keijser, Ted 
Dramaturgie Sanden, Léon van der 
Decor Joosten, André 
Kostuums Baars, Rita/Goebbels, Marion 
Licht Dassen, Manny/ 
Artagnan, Thewissen d' 
Muziek Vermijs, Bert 

Peer Gynt Luppes, Bert 
Verder met Bakker, Mieneke; 
Crutzen, Carine; Drumpt, Ella van 
Leipsig, Hans van; Robinson, Juul; 
Trentelman, Hans 

Bijzonderheden kindertoneel 

1986; 11 maart 
Mickery, Amsterdam 

Op een avond (Hedda Gabler] (BEL) 
HET TROJAANSE PAARD 

Regie Decorte, Jan 
Tesman Decorte, Jan 

Lavborg Decorte, Jan 
Verder met Karin Peeters, Herman Sorge-
loos, Willy Thomas en Sigrid Vinks 

1986; 25 september 
Theater aan het Water, Leeuwarden 

Nora (FRI) 
TRYATER 

Vertaling Bremer, Harke/Hoekstra, Jarich 
Regie Wevers, Guido 
Decor Kamp, Gertjan van 
Kostuums Veer, Liedwien van der 

Hclmer Smink, Freark 
Nora Postma, Klaasje 
Rank Arendz, Jan 
Linde Terpstra, Anny 
Krogstad Toering, Romke 
[Helene] Pot, Tineke 

198er; 18 oktober 

Stadsschouwburg, Eindhoven 

Een poppenhuis 
GLOBE 

Vertaling Woudstra, Karst 
Regie Klinkenberg, Teuntje 
Dramaturgie Schumacher, Rezy 
Decor Kroon, Barbara 
Kostuums Meurs, Merel van 

Heimer Gieske, Paul 
Nora Hurk, Yvonne van den 
Rank Jager, Evert de 
Linde Bie, Annelies van der 
Krogstad Dam, Guus 
Anne-Marie Wal, Bets van der 
dienstmeisje Dalsum, Carolien van 
kinderen » 
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1987; 30 april? 

Theatercafé De Bastaard, Utrecht 

Spoken 
TONEELGROEP PIEK 

Vertaling Wijk, Ruurd van 
Regie Wijk, Ruurd van 
Decor Wijk, Ruurd van 
Licht Kox, Ronald 
Licht Willink, Martin 

Mevrouw Alving Janssen, Liesbet 
Osvald Schnibbe, Jobst 
Manders Westermann, Willem 
Engstrand Matte, Bernard 
Régine Lampe, Astrid 

1987; 4 november 

Het Park, Hoorn 

H e d d a Gabler 
HET REIZEND VOLKSTHEATER/ 

POLONA-PRODUKTIES 

Vertaling Woudstra, Karst 
Regie Buyse, Dirk 
Decor Maieu, Frank 
Kostuums Huis Bayens, Huis Costhea, 
Elly Haegemans 

Tisman Dupont, Dimitri 
Hedda Touw, Pleuni 
Juliane Tesman Snijders, Madeleine 
Mevrouw Elvsted Koninckx, Anita 
Brack Goossens, Carry 
Lovborg Metsers, Hugo 
Berte Graaf, Alice de 

1987; 2 december 
Toneelschuur, Haarlem 
D e vrouw van de zee 
ZENO 

Vertaling Woudstra, Karst 
Regie Borkel, Lucas 
Decor Lang, Judith de 
Kostuums Luining, Anke/Koppers, Angela 
Licht Koopman, Carlus 

Wangel Roijen,Jan van 
Ellida Ruiter, Josee 
Bolette Delorme, Simone 
Hilde Blom, Jacqueline 
Arnholm Hoes, Paul? 
Lyugstrand Willems, Jeroen 
Ballested ? 
een vreemde Willems, Jeroen 

1987; ? december 
? 

Kort & Goed (Spoken) 
KROCHTTHEATER 

Bewerking Geerlings, Erik-Ward 
Regie Geerlings, Erik-Ward 
Decor Geerlings, Erik-Ward 

Mevrouw Alving Froklage, Ilse 
Osvald Geerlings, Erik-Ward 
Manders Okkers, Nico 
Eng strand Pluym, Ruud van der 
Régine Kruit, Milja 

1988; i4Juni 
Toneelschuur, Haarlem 
B o u w m e e s t e r Solness 
MAATSCHAPPIJ DISCORD IA 
Vertaling (gebaseerd op die van) Woudstra, 
Karst 
Regie Lamers, Jan Joris 
Decor Lamers, Jan Joris 
Kostuums Lamers, Jan Joris 
Licht Lamers, Jan Joris 

Solness Muizelaar, Titus 
Aline Pittoors, Frida 
Herdal Eljon, René 
Knut Brov ik Lamers, Jan Joris 
RagnarBrovik Eljon, René 
Kaja Fosli Muynck, Viviane de 
Hilde Wangel Kouwenhoven, Annet 
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1988; 14 oktober 
op locatie 

A Dol l ' s H o u s e (ENG/AM) 
ANGLO-AMERICAN THEATRE GROUP 

Helmer Dyer, Alfred 
Nora Liberg, Elsita 
[Helen] Donelly, Dympna 

1989; 1 februari 
Schouwburg, Eindhoven 
Spoken 
STICHTING DE JUNGLE/ 

IMPRESARIAAT WIM VISSER 

Vertaling Marken, Amy van 
Regie Bilska, Joanna 
Decor Grzegorzewski, Jerzy 
Kostuums Grzegorzewski, Jerzy 

Mevrouw Alving Vogel, Ellen 
OsvaM Maas, Hidde 
Mandas Vorstman, Frans 
Engstrand Rijn, Cor van 
Régine Vloetgraven, Marianne 

1989; 14 april 
Amai-fabriek, Geldrop 
Spoken 
STICHTING AMAI 

Regie Royaards, Jochem 
Kostuums Bekker, Pascale/ 
Loverbosch, Leonie 
lichtontwerp Zeylmans, Leny 
Muziek Jung, Stefan 

Mevrouw Alving Hamelynck, Marlies 
Osvald Schwarze, Bob 
Monders Danz, Edgar 
Eiigsfrand Jung, Stefan 
Regine Fonke, Maria 

1990; 9 januari. 

Bellevue, Amsterdam 

Hedda Gabler 
TONEELGROEP AMSTERDAM 

Vertaling Meuleman, Marcelle/ 
Uitdehaag, Maria 
Regie Meuleman, Marcelle 
Dramaturgie Uitdehaag, Maria 
Decor Maan, Trudy/Veelen, Petra van 
Kostuums Maan, Trudy/Veelen, Petra van 
Licht (lichtadviezen) Tweebeeke, Reinier 

Tesman Tiel Groenestege, Titus 
Hedda Bruggencate, Catherine ten 
Juliane Tesman Hasekamp, Ann 
Mevrouw Elvsted Sanden, Tania van der 
Brack Admiraal, Joop 
Lovborg Koolschijn, Hugo 
Berte Sluizer, Karen-Else 

Bijzonderheden In een noot wordt vermeld 
dat de Nederlandse tekst tot stand kwam in 
samenwerking met Petter Aaslestad op basis 
van de vertaling van J. Clant van der Mijll-
Piepers. 

t99o; 10 januari 
Theater De Muzeval, Emmen 

Spoken (BEL) 
NIEUW ENSEMBLE RAAM TEATER 

Vertaling Bombay, Yves 
Regie Windisch-Spoerk, Nikolaus 
Decor Svoboda, Josef 
Kostuums Hejnova, Sarka 
Licht Svoboda, Josef 
Grime Goessens, Ray 

Mevrouw Alving Bruyn, Julienne de 
Osvald Bombay, Yves 
Manders André, Bert 
Engstrand Lavrijsen, Dirk 
Reg ine Nelissen, An 
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1990; 16 februari 

Sociaal Cul turee l C e n t r u m De Lawei, 

Drach ten 

P e e r G y n t 

PANTOMIME THEATER ROB VAN REIJN 

Bewerking Dijkstra, Ellen Jane 

Bewerking Reijn, Rob van 

Regie Reijn, Rob van 

Mimogrofie Dijkstra, Ellen Jane 

Mimogrofie Reijn, Rob van 

Kostuums Klepper, Pia 

Muziek Grieg, Edvarcl 

Met Abraham, Peter; Aerssens, Anne-

mieke; Holsbergen , H e r m a n ; Nara in , 

Eric; Sprundel , Marius van; Uni , Patrick; 

Vroom, René; Werner, Eefje 

1990; 17 mei 

Frascati, Amste rdam 

H e d d a G a b l e r 

ART & PRO 

Vertaling Woudstra , Karst 

Regie Strijards, Frans 

Dramaturgie Hoeben , Konny 

Decor Lutz, Stans 

Kostuums Lutz, Stans 

Licht Water ing, Ilja van de 

Tesman Hoes, Paul 

Hedda Leeuwen, Marieke van 

Juliane Tesman Kerckhoffs, H a n 

Mevrouw Elvsted Smits, Els Ingeborg 

Brack Pont , Theo 

Lovborg Grijn, Wim van der 

Berte Vriens, Jes 

1990; 11 ok tober 

De Oosterpoor t , Gron ingen 

P e e r G y n t 

NOORDELIJK THEATER DE VOOR

ZIENING/CULTUREEL CENTRUM 

DE OOSTERPOORT 

Bewerking Broekman, Flip 

Regie Rümke , Matthi js 

Decor Kraayenzank, H e n k 

Kostuums Hoekstra , Iris 

Kostuums Hors t , Aafje 

Licht Kraayenzank, H e n k 

Ase S tomp, Maria 

Peer Hugaer t , Daan 

Aslak Verpaalen, Luuk 

[vriend van Aslak] Woude, Meinder t van der 

vader van Solveig en Helga Hors t , Andries 

van der 

moeder van Solveig en Helga Fabriek, 

Marietje 

Solveig Fabriek, Cindy 

boer van Hcegstad Bu i t enkamp, Wiert 

[boerin van Hagstad] Muskens , Jenny 

Ingrid Kiers, Alina 

bruidegom Lansink, Hans 

berghutmeid Broekhuizen, Cora 

berghutmeid Dophe ide , Rachel 

berghutmeid Ot tes , Astrid 

een in hetgroengeklede vrouw Dijkstra, 

Annemiek 

[zoon trollenprinses] Woude, Meinder t 

van der 

Dovrekoning Lint, Barth van 

Mister Cotton Hol lander , F rank d e n 

Monsieur Ballon Kiers, Alina 

Herr von Eberkopf Boer, Cor 

HerrTrumpeterstraale Hofstra, H e n k 

Anitra Bosch, Margi jn 

Begrifjenfeldt Veldman, Jan 

[mummie] Dophe ide , Rachel 

Noorse schipper Hol lander , Frank d e n 

[matroos] Boer, Cor 

vreemde passagier Veldman, Jan 

geestelijke Hofstra, H e n k 

veldwachter Broekhuizen, Cora 

knopengieter Bakker, Rob 

[ober] Weyden, Marnix van der 

[priester] Veen, H e n k van der 

[tolk] Dijkstra, Annemiek 
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B ijzonderheden met vele bruiloftsgasten, 

trollen en gekken 

1990; 28 november 

Amfitheater, Ams te rdam 

Vrouw van de zee drowned 
Begeleiding Ruyzendaal , Rob 

Concept Sheppard, Frank 

Met Baruch, Tamar; Sheppard, Frank; 

Macrander , Marjolein; Westerman, 

Willem. 

1990; 27 december 

Polanentheater , Ams te rdam 

Peer 
JEUGDTHEATERFESTIVAL POLANEN-

THEATER/JEUGDTHEATER UI 

Bijzonderheden jeugdtheater 

1991; 24 j a n u a r i 

Posthuis Theater , Heerenveen 

Lytse Eyolf (FRI) 
TRYATER 

Vertaling Bremer, Harke /Hoeks t ra , Jarich 

Regie Frank, Leonard 

Decor Frank, Leonard 

Kostuums Vries, Yke de en Linda 

Wormsbecher 

Licht Leonard Frank 

Muziek Boer, Lodewijk de 

Allmers Arendz , Jan 

Rita Bruinsma, Aly 

Eyolf Boer, Tanja de /Bruinsma, Hester 

Asta Geertsma, Marijke 

Borghejm Toering, Romke 

Rattenvrouwtje Ha rms , Hilly 

1991; 10 maar t 

Felix Meri t is , Ams te rdam 

When We Dead Awake (NO) 
BAKTRUPPEN 

Regie Avenstroup, Tone 

Decor Winther , W o r m 

Muziek Knudsen , Jörgen 

1991; zz maar t 

Toneelschuur , Haar lem 

Peer Gynt 
TONEELSCHUUR PRODUKTIES 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 

Regie Braches, Erns t 

Decor Tienhoven, Theo 

Kostuums Tienhoven, Theo 

Choreografie Kley, Lis van der 

Ase Muynck, Viviane de 

Peer Gynt Troch, Rafael 

Aslak Varga, Michiel 

vader van Solveig en Helga Heijer, Jan 

Solveig Gramser, Waas 

Helga Kuiper, Marcella 

boer van Hsgstad Dam, Guus 

Ingrid Z i tman , Nel leke 

bruidegom Loef, Jeroen 

zijn moeder Rienstra, Gerda 

berghutmeid André de la Porte, Natasja 

berghutmeid Gelder, Peter de 

berghutmeid Kempen, Rhea van 

een in hetgroengeklede vrouw Zi tman , 

Nelleke 

Dovrekoning D a m , Guus 

ho/trol Jantzen, Koen 

Kari Koelemeijer, Jud i th 

[baarmoeder] Cannemei j e r ,Doreen 

1991; ï t ï ju l i 

?, Zeewolde (op locatie) 

P e e r G y n t (ENG) 

KNEEHIGH THEATRE 
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1991; 22 december 
Schouwburg, Rotterdam 
Peer Gynt 
RO T H E A T E R / H U I S AAN DE A M S T E L 

Bewerking Adam, Roel 
Regie Coltof, Liesbeth 
Dramaturgie Vrijman, Pieter 
Decor Oskam, Floor 
Kostuums Bakkum, Tryntsje 
Licht Geest, Henk van der 

Ase Poorta, Sylvia 
Peer Gynt Kooij, PaulR. 
Aslak Maesschalck, Ruurt de 
bruilo/tsgast Overbeeke, Adri 
bruiloftsgast Hendriks, Rick 
keukenmeester Smeets, Har 
Solveig Jelgersma, Antoinette 
[boer] Hausdörfer, Hans 
Ingrid Korper, Debbie 
bruidegom Smeets, Har 
een in hetgroengeklede vrouw Körper, 
Debbie 
[haar kind] Hendriks, Rick 
Dovrekoning Overbeeke, Adri 
Mister Cotton Maesschalck, Ruurt de 
Monsieur Ballon Hendriks, Rick 
Herr von Eberkopf Hausdörfer, Hans 
Herr Trumpeterstraale Smeets, Har 
die/ Körper, Debbie 
heler Poorta, Sylvia 
Anitra Körper, Debbie 
Begriffenfeldt Overbeeke, Adri 
gek Poorta, Sylvia 
gek Körper, Debbie 
gek Maesschalck, Ruurt de 
gek Smeets, Har 
gek Hendriks, Rick 
gek Hausdörfer, Hans 
Noorse schipper Overbeeke, Adri 
bemanning Maesschalck, Ruurt de 
vreemde passagier Scheidwacht, Esther 
[man in rouw] Hendriks, Rick 

knopengieter Hausdörfer, Hans 
mager persoon Maesschalck, Ruurt de 
[gebroken halmen] Poorta, Sylvia 
[dauwdruppels] Korper, Debbie 
[kluwen] Scheidwacht, Esther 
Verder met schim, kromme, meisjeskoor, 

trollen 

1992; i4Januari 

Stadsschouwburg, Amsterdam 

Wanneer wij doden ontwaken 
TONEELGROEP AMSTERDAM 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Muizelaar, Titus 
Dramaturgie Lange, Gijs de 
Vormgeving Gallis, Paul 
Licht Lagemaat, Kees van de 

Rubek Oosthoek, Peter 
Maja Bruggencate, Catherine ten 
badinspecteur Lange, Gijs de 
Uljhejm Uffelen, Rik van 
dame op reis Courbois, Kitty 
diacones Temmink, Saskia 

1992; 5 februari 
Melkweg, Amsterdam 
N o r a 
ELS THEATER 

Bewerking Zuiderland, Bas 
Regie Zuiderland, Bas 
Decor Zuiderland, Bas 
Kostuums Zuiderland, Bas 
Licht Hagen, Ivo ten 
Geluid Aken, Jeroen van 

Met Kentner, Meina; Riessen, Elisa van; 
Smeets, Manon; Werner, Eefje 
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1952; 27 maart 

Koninklijke Schouwburg, Den Haag 

Bouwmeester Solness 
HET NATIONALE TONEEL 

Vertaling Kleijn, Tom 

Regie McColl, Colin 

Dramaturgie Vörde sive Vörding, Leo z u m 

Decor Kortekaas, Niek 

Kostuums Kortekaas, Niek 

Licht Kortekaas, Niek 

Solness Croiset, Hans 

Aline Nieuwenhuijzen, Annet 

Heidal Vlugt, Bram van der 

Knut Brovik Heuvel, Wim van den 

Ragnor Brovik Drijver, Has 

KajaFosli Wessels, Mariken 

Hilde Wangel Blom, Jacqueline 

1992; 23 mei 

Dorkwerd, Groningen (op locatie) 

Rosmersholm 
NOORD NEDERLANDS TONEEL 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 

Regie Six, Lidy 

Dramaturgie Kuyl, Ivo 

Decor Kraayenzank, Henk 

Kostuums Konings, Anneke 

Licht Kraayenzank, Henk 

Rosmer Bart, Bram 

Rebekka Tissen, Chiara 

Kroll Dam, Guus 

Brendel Noyons, Ad 

Mortensgórd Troch, Felix 

Helseth Otto, Annie 

15192; 17 juli 

Grote Markt, Almere (op locatie) 

P e e r G y n t (NO) 

THEATER FUSENTAST 

Met Hertog, Jaap den; 

Bruun-Rasmussen, Ole 

Bijzonderheden straattheater; toneel/poppenspel 

1992; 5 oktober 

Frascati, Amsterdam 

Een vijand van het volk 
INTER COM GROEP 

Vertaling Jonker, Paul 

Bewerking Jonker, Paul 

Regie Jonker, Paul 

Decor N o n Plus Ultra 

Licht Baarda, Reint 

Dokter Stockmaan Terlingen, Jules 

Peter Stockmann Schenk, Cornelis 

[Van Duivenvoorde] Mol, Arie de 

Hovstad Jonker, Paul 

1992; 18 november 

Stadsschouwburg, Amsterdam 

De vrouw van de zee 
TONEELGROEP AMSTERDAM 

Vertaling Herzberg, Judith 

Regie Roothaan, Lidwien 

Dramaturgie Bleijenberg, Gerrie 

Decor Grote Gansey, Mirjam 

Kostuums Cuykens, Catherine 

Licht Tweebeeke, Reinier 

Wangel Admiraal, Joop 

EUida Brandsma, Marjon 

Bolette Pouwels, Barbara 

Hilde Ouwehand, Roos 

Arnholm Commandeur, Jacques 

Lyngstrand Bruins, Hajo 

Ballested Uffelen, Rik van 

een vreemde Bokma, Pierre 

1992; 21 november 

Het Kruis van Bourgondië, Maastricht 

Bouwmeester Solness 
HET KRUIS VAN BOURGONDIË 

Regie Berger, Lex 

Met Greep, Co; Muynck, Viviane de; 

Muizelaar, Titus; Willems, Jo; Leipsig 

Hans van; Both, Marie Christine de; 

Huygen, Floor; 
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199 z; 11 december 
Het Kruis van Bourgondië, Maastricht 

Trianon parfumé (Hedda Gabler) 
HET KRUIS VAN BOURGONDIË 
Vertaling Polet, Cora en Sybren 
Bewerking Megen, Ivo van 
Regie Megen, Ivo van 
Decor Jonge, Tanja de 
Kostuums Buuren, Ben van 
Licht Vonk, Johan 
Muziek Quodbach, Rob 
Geluid Derks, Ton 

Met Duik, Richard den; Gestel, Rob van; 
Jansma, Jetze; Jongerden, Tamara; 
Mulder, Saskia 

1993; 13 februari 

Lantaren/Venster, Rotterdam 

R o s m e r s h o l m 
FACT 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Geerlings, Erik-Ward 
Decor Bosch, Geerten ten/ 
Harskamp, Chris van 
Kostuums Werff, Lie van der 
Licht Spies, Joop 
Geluid Bekhoven, Peter van 
Choreografie Kho Sien Kie, Peter 

Rosmer Geerlings, Erik-Ward 
Rebekka Froklage, Ilse 
Kroll Zanten, Henri van 
Brendel Pluijm, Ruud van der 
Mortensgdrd Pluijm, Ruud van der 
Helseth Vos, Hik de 

1993; 15 oktober 
Schouwburg, Arnhem 
Een vijand van h e t volk 
THEATER VAN HET OOSTEN 

Vertaling Spoor, Laurens 
Bewerking Miller, Arthur 
Regie Terpstra, Koos 

Dramaturgie Engen, Max van 
Decor Bakker, Manda 
Kostuums Lute, Tessa 
Licht Geest, Henk van der 

Dokter Stockmann Low, Victor 
Mevrouw Stockmann Overloop, Veerle van 
Petra Stroet, Harriet 
Peter Stockmann Heil, Esgo 
Kül Kwakkelstein, Willem 
Hovstad Kindermans, Arjan 
Billing Lageveen, Geert 
Horster Janssen, Leo 
Aslahai Geel, Cees 
[Burger] Kwakkelstein, Willem 

1994; 18 februari 

Appeltheater, Den Haag 

Spoken 
TONEELGROEP DE APPEL 

Vertaling Herzberg, Judith 
Regie Witteman,Agaath 
Dramaturgie Tiesema, Watze 
Decor Schenk, Tom 
Kostuums Burgt, Marrit van der/ 
Schenk, Tom 
Licht Niel, Henry van 

Mevrouw Alving Ewert, Christine 
Osvcdd Zinnicq Bergmann, René van 
Manders Prager, Robert 
Engstrand Votèl, Henk 
Regine Brouwer, Carline 

1994; zz februari 
Felix Meritis, Amsterdam 

JDX A Publ ic E n e m y 
(Een vi jand van h e t volk] (BEL) 
TONEELSPELERSGEZELSCHAP STAN 
Vertaling Toneelspelersgezelschap STAN 
Kostuums Huys,And' 
Licht Walgrave, Thomas 
Geluid Walgrave, Thomas 

Dokter Stockmann Vercruyssen, Frank 
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Mevrouw Stockmann (Katrina) 
Keersmaeker, Jolente de 
Petra Roo, Sara de 
Peter Stockmann Schrijver, Damiaan de 
Kül Schrijver, Damiaan de 
Hov5tad Keersmaeker, Jolente de/ 
Roo, Sara de 
Billing Keersmaeker, Jolente de/ 
Roo, Sara de 
Horster Schrijver, Damiaan de 
Aslaksen Keersmaeker, Jolente de/ 
Roo, Sara de 
De massa Keersmaeker, Jolente de/ 
Roo, Sara de 

1594; 16 maart 
Twentse Schouwburg, Enschede 
N o r a (BEL) 
MALPERTUIS 

Vertaling Tanghe, Dirk 
Regie Tanghe, Dirk 
Decor Clement, Bart 
Kostuums Tanghe, Dirk 
Licht Van de Velde, Jacques 

Heimer Deruwe, Karel 
Nora Tanghe, Karin 
Rank Steen, Jan 
Linde Portael, Gert 
Krogstad VandenBos, Mark 

1994; 28 oktober 
Felix Meritis, Amsterdam 

Kleine Eyolf 
MAATSCHAPPIJ DISCORDIA 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Lamers, Jan Joris 
Dramaturgie Lamers, Jan Joris 
Decor Lamers, Jan Joris 
Licht Lamers, Jan Joris 

Met Linden, Ditha van der; Teeuwen, 
Maureen; Kouwenhoven, Annet; 
Koning, Matthias de; Lamers, Jan Joris 

1994; 17 december 
De Utrechtse School, Utrecht 
Peer Gynt 
THEATER AAN DE WERF 

Bewerking Prins, Mechtild 
Bewerking Jonker, Thera 
Regie Prins, Mechtild 
Dramaturgie Jonker, Thera 
Decor Nijs, Leo de 
Kostuums Reicheid, Elsa 
Licht Kruyver, Jos 

Âse Tammen, Ilja 
Peer Gynt Melles, Remco 
Aslak Verhees, Hein 
Solveig Willems, Luutgard 
Ingrid Tammen, Ilja 
een in hetgroengeklede vrouw Tammen, Ilja 
Dovrekoiting Verhees, Hein 
trol Willems, Luutgard 
[beest] Verhees, Hein 
Begriffenfeldt Verhees, Hein 
gek Tammen, Ilja 

1995; 7 februari 
De Brakke Grond, Amsterdam 
Bouwmeester Solness (BEL) 
THEATER ANTIGONE 

Vertaling Cornelissen, Ignace/ 
Feyter, Johan de 
Regie Cornelissen, Ignace 
Dramaturgie Vanhove, Koen 
Decor Cnops, Mare 
Kostuums Cnops, Mare 
Licht Cnops, Mare 
Muziek Slangen, Piet 

Solness Smits, Dries 
Aline Bergmans, Rosemarie 
Herdal Boni, Arthur 
KnutBrovik Vandaele, Dré 
Ragnor Brovik Stroobants, Mark 
KajaFosli Somers, Anne 
Hilde Wangel Becker, Katrien de 
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1995; 4 maart 
Koninklijke Schouwburg, Den Haag 
H e d d a Gabler 
HET NATIONALE TONEEL 
Vertaling Herzberg, Judith 
Regie Thijs, Ger 
Dramaturgie Ameur, Karim 
Decor Bekkers, Rien 
Kostuums Bekkers, Rien 
Licht Tweebeeke, Reinier 
Muziek Nijland, Theo 

Tesman Blok, Peter 
Hedda Kralingen, Will van 
Juliane Tesman Blanken, Margreet 
Mevrouw EIvsted Sternheim, Mirjam 
Brack Vlugt, Bram van der 
Leviorg Vecht, Jack 
Berte Scheffers, Toos/ 
Bemt, Noep van den 

1995; 24 maart 

Toneelschuur, Haarlem 

Kleine Eyolf 
TONEELSCHUUR PRODUKTIES 

Vertaling Clant van der Mijll-Piepers, J. 
Regie Braches, Ernst 
Decor Tienhoven, Theo 
Licht Leemhuis, Casper 

Allmers Enklaar, Cas 
Rita Heesen, Mijs 
Eyolf Kóltgen, Dennis 
Asta Smits, Els Ingeborg 
Borghejm Meulen, Evert van der 
Rattenvrouwtje Claes, Lieve 

1995; ? 
Toneelschuur, Haarlem 

D e wi lde e e n d (BEL) 
DE ROOVERS 
Regie Bogaerts, Sam 

Werte Bosschere, Sara de 
Gregers Cleiren, Robby 
Ekdal Dyck, Tom van 
Hjalmar Nuyens, Luc 
Gina Bosschere, Sara de 
Hedvig Lesage, Günther 
Sarby Lesage, Günther 
Relling Dyck, Tom van 
Molvik Lesage, Günther 

1995; 7 april 
Stadsschouwburg, Amsterdam 

A Dol l ' s H o u s e (ENG) 
VAN DIJK & COMPANY 
Vertaling Meyer, Michael 
Regie Davidson, Clare 
Choreografie Sherin, Michael 

Helmer Dijk, Waker van 
Nora Belle, Antoinette van 
Rank Kent, Christopher 
Linde Prague, Juliet 
Krogstad Lilburn, Gary 
Anne-Marie Thorndike, Nina 
dienstmeisje (Helen) Thorndike, Nina 
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BIJLAGE 3 

Overzicht van beschikbare 

Nederlandse Ibsen-vertalingen1 

Verzameledities 
Dramatische werken. Vertaald naar de oor

spronkelijke Noorsche uitgave door J. Clant 
van der Mijll-Piepers. Met eene inleiding 
van W.G.C. Bvvanck. Amsterdam 1906-15108. 
[Dl. I, 1906: Steunpilaren der maatschappij; 
Nora; Spoken; Een vijand des volks. Dl. II, 
15107: De wilde eend; Rosmersholm; De vrouw 
van de zee; Hedda Gabler. Dl. III, 15107: Bouw
meester Solness; Kleine Eyolf; John Gabriel 
Borkman; Als wij dooden ontwaken. Dl. IV, 
1908: Comédie der lie/de; Brand; Peer Gynt]. 
[dl. I: tweede druk: 1918, derde druk: 1922; 
Dl. II: ?; Dl. III: tweede druk: ?, derde druk: 
1925; deel IV: tweede druk: ?, derde druk: 
1928] 

Toneel. Vertaling Karst Woudstra. Ingeleid 
door Amy van Marken. Amsterdam 1987. 
[Bevat: Een poppenhuis, Rosmersholm, De 
vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeesrer 
Solness]. 

Toneel I. Vertaling Karst Woudstra. Amster
dam 1995. [Bevat: Een poppenhuis, Rosmers
holm, Bouwmeester Solness] 

Catilina (1849) 
Catilina. Metrisch vertaald door BA.Meule-

man. 's Gravenhage 1928. 

Kserlighedens komedie (1862) 
De comédie der lie/de. [vert.] J. Clant van der 

Mijll-Piepers. Amsterdam 1908. [derde-
druk: 1922] 

Kongs-emnerne (1863) 
De Kroonpretendenten, met een beschou

wing van het drama'. Door A.W. Stellwa
gen. In Nederland 1873. 

Mededintjers naar de kroon. Uit het Noorsch 
door Marg. Meyboom. [Amsterdam 1910] 

Brand (1865) 
'Brand' [eerste bedrijf, fragment], [vert.] N. Ber

nard Roozen. In De Lantaarn 1889. 
Brand, drama in vijf bedrijven. Uit het Noorsch 

vertaald door R. van Drooge. Harlingen 
1893. 

Brand, een dramatisch gedicht. Metrisch be
werkt [naar het Noorsch door] W.J.W. van 
Groningen. Haarlem [1904]. 

Brand, [vert.] J. Clant van der Mijll-Piepers. 

1 Zie ook Meulemmi 1931. De in dit overzicht opgenomen handschriften en scripts bevinden 
zich in de collectie van het Theater Instituut Nederland. 
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Amsterdam 1908. [tweede druk: 1918; der
de druk: 1922?] 

Brand, [vert.] Karel Muller, [bew.] Karel Muller 
en Jochen Neuhaus, Arnhem 1976. [script 
Toneelgroep Theater] 

Peer Gynt (1867) 
'Uit Peer Gynt'. [vert.] H. Logeman. In: Van 

alle tijden 1918. 
Peer Gynt. [vert.] J. Clant van der Mijll-Pie-

pers. Amsterdam 1908 [tweede druk: r9t7; 
met coupures van Adriaan van der Horst] 

'Peer Gynt' [derde bedrijf vert, door CS. Ada-
ma van Scheltema]. In: De socialistische .gids 
1922. 

Peer Cynt. Naar de geautoriseerde Duitsche 
vertaling van Christ. Morgenstern in ne-
derlandsche verzen overgezet als verkorte 
tooneelbewerking door CS. Adama van 
Scheltema. Amsterdam [1923]. [tweede druk: 
[1926]; derde druk: 1940; vierde druk: 1947; 
vijfde druk: i960] 

Peer Gynt. [vert.] B.A. Meuleman, Nijmegen 

1934-
Peer Gynt. Verkorte toneelbewerking in dicht

vorm door Gerard den Brabander. Amster
dam [1953]. 

Peer Gynt, [vett. en bew.] Hent van der Horst 
en Erik Vos. Den Haag 1973. [script To
neelgroep De Appel] 

Peer. Vrije bewerking uit het Noors voor de 
jeugd naar het dtamatische gedicht Peer 
Gynt door Henrik Ibsen. Door Frank Her
zen. Haarlem 1981. 

Peer Gynt. [bew.] Jacques H.J. Martens, [s.l.] 
[1982]. 

Soria Moria. Naar Peer Gynt van Henrik Ibsen. 
[vert, en bew.] Ted Keijser. Maastricht 1985. 
[script Het Vervolg] 

Peer Gynt. [bew.] Mart-Jan Zegers. Amster
dam 1991. [script De Engelenbak] 

Peer Gynt. [bew.] Roel Adam, [s.l.] [1991]. 

[script RO Theater/Huis aan de Amstel] 
Peer Gynt. [vert.] J.K. Rensburg [s.l.; s.a.]. [script] 

Samfundets Stotter (1877) 
Steunpilaren der maatschappij. Bew. naar Sam

fundets Stöttet. [Handschtift uit de col
lectie Van Lier] 

De steunpilaren van de maatschappij, tooneelspel 
in vier bedrijven, [vert.] F. Kapteyn. Hoorn 
1893. [tweede druk: 1905; derde herz, druk: 
1909?; derde? druk: 1918]. 

De steunpilaren der Maatschappij, [vert.] J. Clant 
van der Mijll-Piepers. Amstetdam 1906. 

Pijlers van de samenleving, [vert.] Martin Hart-
kamp, Den Haag 1978. [tekstboekje Haagse 
Comédie] 

Et dukkehjem (1879) 
'Nota'. Uit het Zweeds vettaald door Ida 

Donker. In: Kunstkroniek 1882. 
Nora, tooneelspel in drie bedrijven, [verr. uit het 

Noors door] Henrica. Voorrede [door Dr.] 
S.J. Warren. Amstetdam 1887. [tweede druk: 
1893] 

Nora (Een poppenhuis), drama in drie bedrijven. 
[vert.] J. Clant van der Mijll-Piepers. Am
sterdam 1906 [tweede druk: 1912; derde 
druk: 1921] 

Een poppenhuis (Nora), [vert.] Marg. Mey-
boom, met inl. van L. S[imons]. Amsterdam 
[190e]. [tweede druk: 1908; derde druk: 1917]. 

Een poppenhuis (Nora), [vert.] Cota Polet. Maas
tricht 1971. [sctipt Groot Limbutgs Toneel] 

Het poppenhuis, [vett.] Cora Polet. Den Haag 
1973. [script Haagse Comédie]. 

Een poppenhuis. In: Een poppenhuis; Spoken. 
[vert.] Cora Polet. Nawooid Amy van Mar
ken. Amsterdam 1976. 

Een poppenhuis, [vert. Hent van der Horst en 
Eric Schneider, gebaseerd op de vertaling 
van J. Clant van der Mijll-Piepers], [s.l.] 
[1979]. [script Toneelgroep De Appel] 
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Een poppenhuis, [vert.] Karst Woudstra. Eind
hoven 198e. [tekstboekje Globe] 

Gengangere (1881) 
Spoken, [vert.] J. Clant van der MijII-Piepers. 

Amsterdam 1906. [tweede druk: 1921] 
Spoken, [vert, uit het Noors] Nini Scholtz. 

Arnhem \$66. [script Toneelgroep Theater]. 
Spoken, eenfamiliedrama in drie bedrijven, [vert. 

uit het Noors] Nini Marquart Scholtz. In-
gel. door A. Bolckmans. Amsterdam [1975]. 

Spoken, [vert. Cora en Sybren Polet], Oss ^75. 
[script Globe] 

Spoken. In: Een poppenhuis; Spoken, [vert.] Cora 
Polet. Nawoord Amy van Marken. Amster
dam 1976. 

Spoken, [vert.] Hanna Oberman. Hilversum 
1984. [script NOS] 

Spoken, [vert.] Judith Herzberg. Amsterdam 
1987. [tekstboekje Haagse Comédie] 

Spoken, eenfamiliedrama in drie bedrijven, [vert] 
Yves Bombay. Antwerpen ^89. 

Spoken, [vert.] Judith Herzberg. [Den Haag] 
1993. [script Toneelgroep De Appel] 

Spoken, [vert.] Cora en Sybren Polet. [s.L; s.a.]. 
[script] 

En folkefiende (1882) 
Een vijand des volks, tooneelspel in vijf bedrijven, 

[vert.] uit het Noorsch door Ida Donker, 
's Gravenhage 1883. 

Een vijand des volks, tooneelspel in vijf bedrijven, 
[vert.] uit het Duitsch door Dr. Justus. 
Amsterdam 1890. 

Een vijand des volks, tooneelspel in vijf bedrijven. 
Naar het Noorsch door J. Clant van der 
Mijll-Piepers. Amsterdam 1906. [tweede 
druk: t9i3] 

Een vijand van het volk, tooneelspel in vijf be
drijven, [vert.] Marg. Meyboom. Met een 
inl. van L. Simons. Amsterdam t9o8 [twee
de druk: t9i3] 

Een vijand van het volk. [bew.] Arthur Miller. 
[verr.] Laurens Spoor. Amsterdam 1993. 
[scripr Theater van het Oosten] 

Een vijand van het volk. [bew.] Arthur Miller. 
[vert.] Laurens Spoor. Antwerpen 1994. 

Vildanden (1884) 
De wilde eend. Naar de oorspr. Noorsche uit

gave door J. Clant van der Mijll-Piepers. 
Amsterdam ^07. [tweede druk?: 1916; der
de druk?: 1917] 

De wilde eend. [verr. uit het Noors] Cora en Sy
bren Polet. Amsterdam ^73. [script Globe] 

De Wilde eend. In: De wilde tend; Heida Gabler. 
[vert, uit het Noors] Cora en Sybren Polet. 
Nawoord Amy van Marken. Amsterdam 
W7-

Rosmersholm (1886] 
Rosmersholm, tooneelspel in vier bedrijven, [vert.] 

F. Kapteyn. Hoorn 1892. 
Rosmersholm. [vert.] J. Clant van der Mijll-

Piepers. Amsterdam 1907. [tweede druk: 
i9td; derde? druk: r9i8] 

Rosmersholm. [vert.] Ferd Srerneberg. Arnhem 
1963. [scripr Toneelgroep Theater] 

Rosmersholm. [vert.] J. Clanr van der Mijll-Pie
pers. Rorterdam r978. [script Fact] 

Fruen fra havet (r888) 
De vrouw der zee. [vert.] M.B. Mendes da Cos

ta; naar het Duitsch van J. Hoffory. [s.L; 
s.a.]. [handschrift] 

De vrouw van de zee, tooneelspel in vijf bedrijven. 
[vert.] naar de oorspronkelijke Noorsche 
uirgaaf door J. Clant van der Mijll-Pie
pers. Amsterdam 1907. [tweede druk?: 1916; 
derde druk?: 1917] 

De vrouw van de zee. [vert.] Judith Herzberg. 
Amsterdam t992. [tekstboekje Toneelgroep 
Amsterdam] 
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Hedda Gabler (1890) 
Hedda Gabler, tooneelspel in vier bedrijven. Uit 

het Noorsch vertaald door C. Honigh. Am
sterdam 1891. 

Hedda Gabler. Naar het Noorsch door J. Clant 
van der Mijll-Piepers. Amsterdam 15107. 
[tweede druk?: 1916; derde druk?: 1917] 

Hedda Gabler. [vert.] Cora en Sybren Polet. 
Amsterdam 1966. [script Nederlandse Co
médie] 

Hedda Gabler. [vert.] Cora en Sybren Polet, 
[bew. Hans Ctoiset], Eindhoven 1972. [script 
Zuidelijk Toneel Globe] 

Hedda Gabler. [vert.] Cora en Sybren Polet. 
Den Haag 15177. [script Haagse Comédie] 

Hedda Gabier. In: De wilde eend; Hedda Gabler. 
[vert, uit het Noors] Cora en Sybren Polet, 
nawoord Amy van Marken. Amsterdam 

1977-
Hedda Gabler. [vert.] Karst Woudstra. [s.l.] 

1981/82. [script RO Theater] 
Hedda Gabler. [vert.] Ferd Sterneberg, [s.l.; 

s.a.]. [script] 
Hedda Gabler. In het Nederlands bewerkt 

door mevr. C.J. Schaapman-Rasmussen. 
[s.l.; s.a.]. [script] 

Hedda Gabler. [vert.] Cora en Sybren Polet. 
[s.l.; s.a.]. [script] 

Bygmester Solness (1892) 
Bouwmeester Solness. Vertaald naar de oor

spronkelijke Noorsche uitgaaf door J. Clant 
van der Mijll-Piepers. Amsterdam 1907. 
[tweede druk: 1916] 

Bouwmeester Solness. [vert. Karst Woudstra]. 
Arnhem 1979. [script Toneelgroep Theater] 

Bouwmeester Solness. Naar de vertaling/be
werking van Peter Zadek en Gottfried Greif-
fenhagen. [vert.] Tom Kleijn. Amsterdam 
1992. [tekstboekje Het Nationale Toneel] 

Bouwmeester Solness. [bew.] Ignace Cornelissen 
en Johan de Feyter. Kortrijk 1995. [tekst
boekje Theater Antigone] 

Lille Eyolf (1894) 
Kleine Eyolf, tooneelspel in drie bedrijven. Utrecht, 

P.H. Reijers?, 1895. 
Kleine Eyolf [vert.] J. Clant van der Mijll-

Piepers. Amsterdam 1907. [tweede druk: 
1917; vierde druk: 1928] 

Kleine Eyol/. [vert.] Martin Hartkamp. Den 
Haag 1980. [script Haagse Comédie] 

John Gabriel Borkman (1896) 
Jofin Gabriel Borkman. [vert.] J.H. Rössing. Am

sterdam 1897. 
John Gabriel Borkman. [vert.] J. Clant van der 

Mijll-Piepers. Amsterdam 1907. [tweede 
druk: 1917?] 

John Gabriel Borkman. [vert.] Karst Woudstra. 
Amsterdam 1982. [tekstboekje Publieks-
theater] 

John Gabriel Borkman. [bew.] Guus Baas. Ant
werpen 1997. 

Nâr vi dode vàgner (1899) 
Als wij dooden ontwaken. Uit het Noorsch door 

J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam 
1907. [Tweede druk: 1916?] 

Als wij doden ontwaken, een dramatische epiloog 
in drie bedrijven, [vert.] Tanja Bouwman 
[en Tom Blokdijk], [s.l.; s.a.]. [script RO 
Theater] 

Wanneer wij doden ontwaken, een dramatische 
epiloog, [vert.] Hans W. Bakx. Amsterdam 
1984. [tekstboekje RO Theater] 
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292,294, 29911, 30311,304, 

30711,31111,32311, 348 

Komedie der liefde 4111,56,6on, 

72,101,105,118,11911,12411, 

18711,18911,26311 

knjgsmansfjra/ Het 54,55 

kroonpretendenten. De 25,56, 

5711,6on-6"2n, 104, lo8n, 

12411 

Norma o/ lie/de van een politicus 

54 
Ola/Lüjekrans 55 

Peer Gynt 19,3511,4111,44, ^6, 

57, 5711,60,6on, 68n, 6911, 

72,101,105,118-121,123, 

12411,13911,149,18311 

Pijlers van de samenleving 23, 

40,60,61,63,6311,64,6511, 

67,6711,68n, 73,7411,7511, 

7811,101,104,105,108,109, 

113,118, n 8 n , 120,12311, 

12411,125,168,180,19011, 

2o6n, 20911, 25611, 263, 26711, 

27911,28011,30011,30211, 

30511, 30811,31m 31411,322, 

327,334n,355 

poppenhuis, Een 32, 3511,46, 

64,6411,66,6yn, 68,68n, 

71-74,7411,7811,79, 81, 

8in, 8211, 85, 86,9911,100, 

104,105,106,109,111, 

m n , 112,11211,114,118-

128,13811,13911,14011,14211, 
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I481I, 153, I53II, 154, I54II, 

I55II, 15e, 162II, I67, I67II, 

I74, VS, VS!!, I77, 185, 186, 

18711,18511,190,194,19511, 

196-199,20411, 206,2o6n, 

208,216,217,219,21911,227, 

233. 239. 242,247,249, 258, 

26211, 263, 264,26411,265, 

26511, 26711,270,271,27411, 

27911, 280, 282,284, 285, 287, 

288, 298, 299,301,306,30711, 

31411,318,320,32m, 32411, 

332,33211,334,348,353-357, 

36111-364,369-371, 378,383 

Rosmersholm 6511,66,6711,68, 

68n, 75,7511,80,8m, $6,97, 

102,104,105,110,113,118, 

119, l i jn , 120,123, i24n, 

133, i39n, 15711,17m, 172, 

174, I76n, 182,183, i87n, 

i89n, 19m, 192,193, I95n, 

197, I97n , 215,216,219, 223-

225, 228,230,234,238, 246, 

251, 256n, 257n, 259n, 26m, 

265n, 269, 270,274n, 275, 

276,293,293n, 295n, 296, 

298,298n, 30on, 303,304n, 

3o8n, 310,32m, 327-331, 

333,33311, 341,342n,346n, 

348,351,353,354,359,3<?8, 

370,37511 

Sint-Jansnacht 55, 57n, 180 

Spoken 22,25,31^35^52,60, 

64,66-68,70-72,74n, 75-79, 

8on, 81,82,88-92,97,99n, 

loon, 102,103-105,113,118-

123, i24n, 125-127,136, 

i37n, i39n, i4on, 

152-154, i55n, i56n, 165, 

i65n, 17m, i73n, 181,183, 

i83n, i89n, 191, i92n, 194-

197, I99n, 2om, 202, 204n, 

2o6n, 22on, 224,225,226n, 

264n, 265,265n, 268n, 274n, 

277n, 283n, 290, 29on, 291, 

29m, 299n, 30on, 304,3o8n, 

31m, 313,318,3i9n, 321, 

323,324,324n,333H,344, 

349,350,353,357,358,359, 

36m, 365,366,371,383,384 

Verbond derjongeren 56-61, 

63n, 104,118, i i9n, i24n, 

I37n, 285n 

vijand van het volk, Een 65n, 

66,68n, 74n, 80, 85,93n, 96, 

98n, 99,99n, 101-106,109, 

110, n o n , 118, n8n , 123, 

124, I24n, 139, I39n, 147, 

i62n, 176,190,198,222, 

223n, 225, 227, 241, 253, 

256n, 259n, 263, 264, 274n, 

275,277, 277n, 280,3oon, 

302n, 306,3o8n, 314,3i4n, 

32311,341,342n, 343,344, 

346,353,355,362,363,375n, 

384 

Vikingen op Helgoland, De 55, 

6on, 62,82,84, i24n, 180, 

252n 

vrouw van de 2ee, De 66,6yn-

^9 n , 79,80,95,95n, 104,105, 

111, i i3n, 118, n 8 n , 120, 

123, i24n,144,148,165-169, 

189,19m, i92n, i95n, 196, 

I97n, 214,22on, 224,0231, 

237,257, 25711, 259n, 267, 

272,274n, 29m, 299, 299n, 

301,3o8n, 327n, 328,332n, 

341,342n, 343,354,358,368 

Vrouwe Inger van ©strut 55, 

56,6on, 63, i24n 

Wanneer wij doden ontwaken 

67n, 68,68n, 82,113,118, 

n8n , 120, i24n, 125, i37n, 

167,168,170,17m, 173,174, 

192,193,197,203n, 2o6n, 

208, 21 in, 222, 248,250, 

262n, 26yn, vjtp-, 279n, 

299H, 325,326,336,339,341, 

343,3<>5,166 

wilde eend, De 35n, 65n, 66, 

68n, 81,8in, 89n, 92,92n, 

93,103-105,111,113,118, 

n8n , 120,123, i24n, 125, 

137, I42n, 148,151,152,155, 

I55n, 182,186, i92n, 194, 

I99n, 2o6n, 252n, 258n, 

26m, 2Ó4n, 265n, 274n, 277, 

277n, 285,289,299n, 301, 

314,317,320,324,350,3^ 

Register van gezel
schapsnamen 

Amai 183, 224 

Amsterdamsen Lyrisch Too-

neel 194,195 

Amsterdamsch Studenten 

Tooneel 263 n 

Antigone, Theatet 175, 222, 

27411,341,342n, 343,375n 

Appel, Toneelgroep de 154, 

174,206, 208,2o6n, 2225 

226n, 247,267n, 274n, 324n, 

334 
Art & Pro i38n, 225, 273, 

274H, 345 

Bakttuppen 167,173, i67n 

Belle Alliance Theater 63 

Burgtheater 62 

Cercle des Escholiers 94 

Christiania Theater 53-57, 

60,59n, 6on, i83n, 276, 

27711 
Comédie Française 103,105, 

106 

Deutsches Theater 67, 67n, 

i82n,197 

Dramatisch Theatet Stock

holm 60 

Düsseldorfer Schauspielhaus 

68, 69n, 193,197, 263 
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ELS theater 167, 16711,173, 

25911,27311 

Fact 9811, 216, 225,228,246, 

269,27411,34611,354,368 

Freie Bühne 21,52,66-68,76, 

90,9811,104 

Globe, (Zuidelijk Toneel) 

13811,139,154,155,15511, 

162, i62n, 177, 203,2o6n, 

216, 243, 249, 265n, 266n, 

270, 280,323n, 324,324n, 

325,332.35°,354,365,3<î6, 

369 
Groot Limburgs Toneel 354 

Groote Schouwburg i35n, 

192, 355 
Haags(ch)e Comédie 140)3, 

I53n,155,I56n,i62n, 168, 

199,20m, 204n, 206, 2o6n, 

209n, 211,242,245,264,265, 

265n, 318,32in-323n, 327, 

333n,334,363 

Haghespelers, Die i38n, 235, 

258, 307n, 3 ion 

Hollandsche Schouwburg 

137, i89n 

Independent Theatre 76,77, 

77n,8on,8i,82,88n 

Intieme Theater i83n 

Jungle, Stichting de 274n, 

344 
Ko ninklij k Theater 

Kopenhagen 60,6on 

Koninklijke Vereeniging 

zie Nederlandsch Tooneel, 

Koninklijke Vereeniging 

Het 

Kreukniet, Bigot, Poolman & 

Blaaser 128,189a, 196,197, 

287n 

Krochttheater 165, 22on 

Lessingtheater 67n, 302n 

Lier, Gezelschap van 111,112, 

191 

Maarschappij Discordia 172, 

I74n, 178,220-222,228, 249, 

272, 274n, 275,336,339,343, 

344,346,351,354,373,3§3 

Malpertuis 274n 

Meiningers, De 62,66n, 89n, 

180,192 

Mickery 211 

Nationale Toneel, Het i75n, 

224,273,274H 

Nationale Scene, Den i24n 

Nederlandsch Tooneel, 

Koninklijke Vereeniging 

Het 108,111, n o n , 113, 

11311,133,137,139H, 151, 

186,187,18711,189,190,231, 

232, 233, 256n, 257n, 26m, 

285, 286n, 289, 294,297-299, 

301,302n, 303,304n, 314, 

37S 
Nederlandsche Tooneelisten 

288 

Nederlandsche Tooneelver-

eeniging i87n, 190,197, 

230, 257n, 302n, 378 

Nederlandse Comédie 155, 

177,201,211,242, 266,320, 

354,365 
Nieuw Nederlandsch Too-

neelgezelschap i87n, 230, 

292, 297,359 

Nieuw Rotterdamsch Too

neel 257, 314 

Nijinski, Theatergroep i83n 

Noord Nederlands Toneel 

174,183,223,225,251,341, 

34211,375n 

Ollefen, Moor en Veltman, 

Van 108,109, i09n, 355 

Onafhankelijk Toneel 163-

165,172, 211, 212, 214,2i5n, 

221,228,244,267,270,272, 

327-329.331-334.350.351, 

354,366-371 

Oranjehotel 173, 274n 

Piek, Theatergroep i73n, 216, 

2i7n, 2i9n, 22on, 270,332, 

33211,369 

Polona Produkties 22on 

Publiekstheater 2o6n, 209n, 

325,350 

Puck, Toneelgroep 141, 200, 

265n,3i7 

Reizend Volkstheater 22on, 

155 

Residentie Tooneel 3i9n 

Residenz-Theater 66, I75n 

RO Theater 168,170, 203n, 

2o6n, 216, 217, 246, 248, 

26711,325,327,32711,336, 

365, 369 
Rotterdamsch Tooneel 190, 

198, 236-238, 257, 263,305, 

308,314,3i4n 

Salon des Variétés 112,113, 

152,156, i56n, i94n, 290, 

29on, 299n 

Schouwtooneel, Het 410, 

i4on, i87n, i89n, 227,241, 

263n, 264n, 353,362,384, 

314H 
Stan, Toneelspelersgezelschap 

176, 222, 223n, 225, 274n, 

375H 
Studio 211 

Test 211 

Theater, Toneelgroep i4on, 

i57n, 202, 203n, 2o6n, 208, 

265,267n, 321,32m, 325, 

349,365 
Theater der Modernen 255n, 

292, 299n 

Theatet Tivoli 288n 

Theater van het Oosten 222, 

223n, 225,274n, 341,342m 

375H 
Theater Verkade i35n 
Theaterunie 215, 354 
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Théâtre Antoine 102,103 

Théâtre d'Art 93-95 

Théâtre de l'Oeuvre 21,31, 

46,52, 8in, $6, p8n, 99-102, 

105,106,103, i03n, 19111, 

258,278,296,353,358 

Théârre Libre 21,22,31,3 m, 

46,6y, j6,77,87-90,92,92n, 

93n, 94,96,105,106,113, 

251,357 

Théâtre Vaudeville 92-95, 

100,105,106 

Tivoli-gezelschap 197 

Toneelgroep Amsterdam 

144,173,174, 221, 222,224, 

250,272,274^339,341, 

342n, 344,374 

Tooneel, Het I35n, I38n, 

i87n, 188,258, 2é2n, 304, 

353 
Tooneelvereeniging, NV 

i56n, 157, i87n, 303n, 304, 

3°6,348 
Tooneelvereeniging, De 

76,102,125,185, 285,287, 

353,355,35<>, 378,383 
Trojaanse Paard, Het 164, 

215,248, 269 

Vereenigd Rotterdamsch-

Hofstad Tooneel i4on, 153, 

177, 204n,239,240,258, 

307n,353,3^ 
Vereenigde Rotterdamsche 

Tooneelisten 295^301 

Vereenigd Tooneel i89n, 241, 

307n,3ion,354 

Vos en Korlaar, De i89n, 

289n, 298n 

Zeno 168,22on, 272,332n 

Register van persoons
namen ' 

Aantjes, W. 169, 209n 

Aaslestad, Petter 174 

Achureh, Janet 74,75,78n, 

80,8on, 81,85,86 

Admiraaljoop 250 

Aischylos 102 

Albach, Ben i4on 

Alingh Brugmans, G 372 

Alkema, Hanny 215,326,334 

Anderson, Rasmus B. i48n 

Antoine, André 31,3m, 51, 

52, j6, jj, 87-93, i°°> i ° 2 , 

103,105,106,113, n é , 191, 

299n 

Appia, Adolphe 378 

Archer, William 72-75,78-80, 

86,104 

Arendt, Hannah 78n 

Arian, Max 220 

Ashcroft, Peggy 3e, i62n, 199, 

2é5n, 31511,319,353,363, 

371 

Asten, René van 248 

Augier, Emile 59n, 86n, 87, 

284 

Baan, Els de 259n, 273n 

Baas, Cas 317 

Bady, Berthe 297 

Bakker, Manda 223n 

Bang, Herman 96,97,98n, 

Barbarossa 194,304,305 

Barends, Edda 324n 

Barny,Mlle. 91 

Barrucand, Victor 148 

Bart, Bram 251 

Bas, Taber 146 

Bassermann, Else 26m 

Bassermann, Albert 307n 

Bauer, M.A.J. 187, i87n 

Bie, Annelies van der 248, 249 

Beck, Hetty 307n 

Becker, Katrien de 343 

Beerbohm Tree 74,81,8m, 

86 

Beider, Pine 304,305n, 313 

Benneke, Jan i87n, 188 

Bentley, Eric 28,39n 

Berckenhoff, H.L. 111 

Berg, Jeroen van den 167 

Bergh, Hans van den 219,326 

Bergman, Ingmar 36 

Beukers, Anna 298, 287n 

Bjornson, Bjornstjerne 58, 

59,59n, 62n 

Blankets, Anne-Wil 265, 

266n,334 

Bles, Dop 154 

Blom, Paul 279n 

Blom, Jacqueline 273 

Bobkova, Hana 167, 208,325, 

334-336,340,341 

Boersma, Femke 242 

Boesnach, Mimi 265n 

Borkel, Lucas 169,170,332n 

Borrebach, Hans 218 

Bouwmeester, Louis 258 

Brahm, Otto 65n, 67-69,71, 

104,106 

Brandes, Edvard 278, 278n 

Brandes, Georg 59n, 65n, 

98n, 101,303,359 

Brandes, Martha 93 

Brandsma, Marjon 265 

Braudel, F. 24,37 

Breitner, G.H. 187, i87n 

Bresser, Jan Paul 324,341 

Broeck, R. van den 150,151 

Bruggencate, Catherine ten 

250, 273n, 341,343,374 

Brunt, Aty 260 

1 Namen van recensenten zijn alleen geïndexeerd wanneer ze in de lopende tekst voorkomen. 
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Bull, Ole 53,54 

Bulthuis, Sacha 247,26511 

Cannegieter, H.G. 362 

Carelsen, Fie 240, 259,30711, 

316,319,31911,33311 

Carnot, M.F.S. 9811 

Carré, A. 92 

Caserio 9811 

Chapelle, Philippe la 235 

Chennevière, Ad. 9511 

Chrispijn, L.H. 238,257, 

28511,30411,305,308,310, 

349, 359 

Christidis, Minas 280,32311 

Clant van der Mijll-Piepers, J. 

152-155,157,159,172-175. 

177,178,18m, 374 

Claretie, Jules i82n, 278, 

278n 

Claus, Horst 67, 69n 

Clous, Kees 289 

Coenen,Frans 260 

Coolen, Kees 168, 206,323n 

Cornelissen, Ignace 175,176 

Corsari, Willy 218,268 

Cossaar i87n 

Craig, Edward Gordon 25,26, 

42,51,82-84,378 

Croiset, Hans 162, i62n, 163, 

i75n, 202n, 203, 203n, 209n, 

266,273,321,323,325,333^ 

345,3^5,3^.371.383 
Dalsum, Albert van i35n, 

307H,379 

Dantz, F. i87n 

Darzens, Rudolph 89 

Deak, Frantisek 31^94,95, 

îoon 

Decortejan 164,165,172, 

215,216,218, 219, 2i9n, 225, 

248,269,270,327,329,331, 

33m, 332,368 

Deering, Anton 169,208 

DeHatt, Steven 6in, 62n 

Delsemme, Paul 86n-88n 

Desprès, Suzanne 103 

Diels, Joris 318,319,319^321 

Dijk sr., Ko van 241 

Dikka Reque, A. 87n, 89n, 

92n, îoon, io3n 

Donker, Ida 110 

Dreyfus, A. 102 

Dubois, Pierre H. 318,319, 

321 

Duinhoven, Ton van 243 

Dumas, Alexandre 86n, 87, 

284,301 

Dumas fils, Alexandre 59n 

Dumont, Louise 68, 69n, 70, 

71,104,106,192,193,195, 

258n, 310,31m, 312 

Durieux, Tilla 262n, 310, 

31m, 312,3i2n, 319,32on 

Duse, Eleonora 80,8on, 82n, 

93n,i54n,3iin,333n 

Dzulko, Ruth 6in, 63n, 66n, 

68n-7i, 263n 

Eeden, Frederik van 305n 

Egan, Michael 32,72n, 74, 

75n-82n, 85 

Erenstein, Rob 17 

Esslin, Martin 38n 

Eysselsteijn, Ben 199 

Faassen, Rosier 30on 

Faber, Max i42n, i62n 

Feyter, Johan de 175,176 

Fischer-Lichte, Erika 19,37, 

38,42,43,182,184,197,226, 

254, 255, V4,384 

Flink, Richard 257 

Fort, Paul 93,252 

Franc, Miriam A. 50,72n-75n, 

78n-82n, 84,85 

Freud, Sigmund 22on, 361, 

375 
Friese, Wilhelm 62n, 63,65n, 

6y, 69n, 71,72,369n 

Gates, Joanne E. 78n, 79n 

Geerlings, Erik-Ward 174, 

i75n, 225,346n 

Georg II zie Sachsen-

Meiningen 

George, G.E.R. 65n, 68n, 71, 

7711 
Gestel, Huub van 204n, 208 
Gieske, Paul 246,249,329 
Gilhuys, Charles 240,259n, 

313H 

Ginisty, Paul 101,102 

Giovanni 189,194 

Gomperts, Hans 264 

Goncourt, Gebr. de 89n 

Gosse, Edmund 72-74,75n, 

79,80,86,104, i i2n 

Grandauer, Franz 62 

Gras, Antoine Jean le 110,378 

Greiffenhagen, Gottfried 

175H 

Grein, J.T. 76,77,78n, 79n 

Greshoff, Jan i4on 

Grieg, Edvard 6on 

Grijzen, Weynand 83, 200 

Grote Gansey, Mirjam 17m, 

208, 2ion 

Groot, Paul de 235 

Gundersen, Sigvard 253 

Hall, J.N. van 152,284,289, 

303,358 

Hallwill, Mevr. 258n 

Halvorsen, J.B. 50,52n, 6in, 

62n, 64n 

Hardy, Thomas 77n 

Haring-Smith, Toni 34 

Harms, Hein 289 

Harst, Hanny van der 272 

Hartkamp, Martin i56n, 168 

Haspels, Jaap 110, non , 355 

Hattem, A. van i87n 

Heddema, Renske 218 

Hegel, G.W.F. 57n 

Heijermans, Herman 17,188, 

i89n, 191,19m, 194, i95n, 
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293, 2^4, 294II, 304-306, 378 

Heine, Dr. Karl 68,69,6911, 

yon, 71,104,106,192,19511, 

25711, 29911,301,302 

Heine, Heinrich 383 

Hellinga, Gerben 173,222, 

374 

Hendrickx, M. 185 

Hennique, Léon 87 

Henrica i n n 

Herrog van Sachsen-Meinin-

gen zie Sachsen-Meinin

gen 

Herzberg, Judich 17&1 

Hessem, Louis de 89, 89n, 90 

Heyer, Jac 168,171,172,210, 

218, 219,225,268, 326, 327, 

329,333-337,338,373 

Heyssens 89n 

Hoedjes, Jan 129-132,134, 

I35n, 137, I38n, I39n 

Hoffory, Julius 6511,148 

Holberg, Ludvig 59n 

Holrrop, J.A. 26m 

Holtrop-Van Gelder, Berty 

231, 259n, 287, 288n, 298, 

30on,301 

Hoomans, Elise 366 

Hopper, Rika 233,259^261, 

26m, 31m 

Horst, Adriaan van der 362 

Horst, C.F. van der 152 

Horst, Hent van der 174 

Horst-Van der Lugt Melsert, 

Wilhelmina van der 259n, 

26m, 16111 

Houren, Wim van 168 

Houtman, Dirkje 215 

Huf, Paul 241 

Hummelen, W.M.H. 17 

Huneker 83n 

Huret, Jules 358 

Hurk, Yvonne van den 249 

Iersel, Kees van 211 

Ingarden, Roman 39 

Innes, Christopher 82n-84n 

Isings, Arnold 152 

James, Henry 79n 

Janssen, Hein 173 

Jensen, EjnerJ. 33n, 34 

Johansen, H. 95n 

Jonas, Henriette/Margot? 

256n 

Jonson, Ben 34 

Kalff, Marie 258 

Kemps, Niek 208 

Kempson, Rachel 265n 

Kerckhoven-Jonkers, 

Philomène 234,255m 

Kiehl, August 30on 

Kiehl, Mathilde 289 

Klein, Alida zie Tartaud-

Klein 

Kley, Rika zieMar-Kley 

Kley, Lena 241 

Klingenfeld, Emma 63 

Klinkenberg, Teuntje 217, 

219 ,2 i9n , 280 

Koolhaas, Anton 315 

Korenhof, Paul 273 

Korterink, Thea 246,329 

Kottman, Pieter 280 

Kouwenhoven, Annet i76n, 

249,346 

Kowzan, Tadeusz 38 

Kraayenzank, Henk 224 

Kracauer, Siegfried 33n 

Kremer, Ciska 241 

Kremer, Jetty 241 

Kropff, Joop 20m, 204n 

Kuyk, Henri van 190,259n, 

290,297,297n, 302n, 359 

Lamers, Jan Joris 172, i73n, 

337-339 
Lange, Bob de 317,3 20,3 2on, 

321 

Lange, Daniel de 327,334 
Larroumet 88n 

Laseur, Cees 153^242,318, 

3i8n, 320,321 

Laseur, Petra 243 

Lea, Marion 78,79 

Leeuwen, Ko van 327 

Leeuwen, Marieke van 246, 

346 

Lefevere, A. 150,151 

Lemaitre, Jules 90,93 

Lewis, Ward B. 34 

Liefhebber, Peter 341 

Lindberg, August 147,179, 

i83n, 277n 

Lindemann, Gusrav 68,69n, 

70,71,104,106,192,193, 

195, 257n, 298n, 30on, 303, 

310 

Lobo.D.J. 262n, 305n 

Lobo-Braakensiek, Greta 198, 

261,26m, 306,307n, 316 

Low, Victor 226,343 

Luciee'r, Rudolf 330 

Ludwig II 62,65n 

Lugné-Poe, Aurélien Francois 

31,51,8on, 8m, 93,94,95n, 

96,98n, 99-103,105,106, 

113,116, i54n, 182,191, 

19m, I95n, 197, 255n, 256n, 

278, 295n-297,303,348,359 

Lugr Melsert, Cor van der 

I54,i77,307n,3i8,37i 
Lutz, Ton i55n, 3i7n, 324, 

324n,366 

Maanen, Hans van 17,21m 

Maas, Hidde 248, 336 

Maeterlinck, Maurice 93,94, 

358 

Majakovski, Vladimir 370 

Malherbe, Jan 288, 288n 

Mallarmé, Stéphane 94,95n 
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Summary1 

This work has been written for three reasons (chapter 1). In the first place it is 
intended as a plea for a theatre history explicitly devoted to performances. Many 
books are published about drama texts; about directors and actors; furthermore, 
studies appear which approach the history of theatre from the point of view of 
stage architecture or scenography. But only recently has attention been focused 
on the stagings itself. The reason for this lack of attention is clear. The historian 
who whishes to study stagings in the past, is faced with what the discipline of 
theatre research calls 'the transitory character of the subject of research'. When 
the curtain falls, a performance definitely ceases to exist. Obviously this fact makes 
the writing of a history of staging very difficult and explains why historians of 
drama tend to avoid the subject. Nevertheless, its neglect is unsatisfactory. Imagine 
a history of Dutch literature that only analyses the sources that inspired the 
famous Dutch poet Martinus Nijhoff to write Awam, his most important work, 
but not the poem itself. 

In the second place this work is intended to fill a gap in existing research 
on Ibsen. During his own lifetime, the Norwegian playwright Henrik Ibsen 
(1828-15106) was regarded as one of the classics. It is therefore not surprising that 
now, a century later, much has been written about his work. Studies like Le theatre 
d'Ibsen en France, Ibsen in England, Ibsen und die Deutsche Bühne are well-known. A 
study of the history of Ibsen in the Nethetlands however did not exist yet. With 
Ibsen op de planken I map an uncharted area of 'the history of Ibsen'. 

Finally, this work is intended to contribute to the history of Dutch theatre 
in the twentieth century, a subject on which little research has been done. The 

1 Translation: Rudolf Valkhoff 
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question naturally arises how a history of the staging of Ibsen in the Netherlands 
can make such a contribution. The assumption is that research into an often and 
regularly performed author will automatically reflect the history of Dutch theatre. 
There have not been many of these 'often and regularly performed authors' in 
this century. Obviously Ibsen is one of them. 

The first phase of the inquiry consisted of a study of the literature on the history 
of Ibsen in the countries surrounding us. There were two reasons for undertaking 
such a study. Firstly, I would thus be able to place the history of Ibsen in the 
Netherlands in an international context. Secondly, I hoped to get acquainted 
with the methodology of the subject. How do you write a performance history? 
Which aspects should be taken into consideration if one makes stagings the sub
ject of one's studies? 

The results of this phase of the inquiry were quite disappointing. The 
various studies hardly considered the staging of Ibsen in Europe. In addition, 
they lacked a solid methodological basis, never really rising above the level of im
pressionistic history. The history of the staging of other playwrights to which I 
had recourse also did not yield anything useful in the way of methodological 
pointers. 

Disappointing results, therefore, but not completely useless, of course. 
With some perseverance I was able to get a reasonable impression of the when 
and how of the staging of Ibsen in Scandinavian, German, English and French 
theatres (chapter 3). Some striking differences became apparent. Also, other 
scholar's methodological mistakes at least made me aware of the pitfalls to be 
avoided (chapter 2). 

This preparatory work led to three basic decisions. Firstly, the study 
would not be focused on a limited period of one or two decades, but on as much 
of the hundred and fifteen-yeat history of the staging of Ibsen as possible. 
Clearly, the most interesting results could be obtained by studying trends. The 
focus on trends instead of events would prevent the study from getting bogged 
down in a mite of details, names, titles, dates and anecdotes. 

Secondly, I decided to use only contemporary sources because memoirs, 
recollections and the like, wether coming from directors, critics or set designers, 
often proved to be biased. Because I wanted to cover the whole period of hundred 
and fifteen years, I decided to restrict myself to three kinds of materials and not 
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more. These sources were programmes, reviews and photographs. There were 

enough of these to produce a balanced set of source material for the whole 

period. 

Finally, I decided to base the study on a quantitative analysis. Such 

questions as: has an author been accepted, does he belong to the established prac

tice of theatre or is his fame in decline, can be answered excellently on the basis of 

precise figures like the number of productions. 

Having reached this point, the actual study of the history of Ibsen in the 

Netherlands could commence. I started out by making an inventory of all the 

productions of Ibsen's work in the Netherlands (chapter 5). There had been 187 

stagings. A quantitative analysis showed that these stagings could be elegantly 

subdivided into four periods. 

After an introductory decade, 1880-18510, the staging of A Doll's House on 251 

March 18851 marked the beginning of a period of forty years in which the number 

of productions per decade fluctuated around twenty. The following period also 

lasted forty years. In this period the number of productions per decade decreased 

sharply: there were never more than nine in any single decade. In the last period, 

15)70-1515)5, the number of productions per decade increased again: to seventeen in 

the seventies and to twenty-six in the eighties. That number of twenty-six 

productions per decade had already been reached halfway the nineties. 

This means that there were two major turning points in the history of the 

staging of Ibsen in the Netherlands which deserve special attention. These turn

ing points occurred around 15130 and around 15170. From about 1930 the number 

of productions decreased sharply. From about 15170 the trend reversed and the 

number of productions increased just as sharply. 

Furthermore, the quantitative analysis showed that over a period of a 

hundred and fifteen years the three plays by Ibsen with the highest number of 

productions were Ghosts (twenty-nine ptoductions), Hedda Gabler (twenty-eight 

productions) and A Doll's House (twenty-seven productions). If we eliminate the 

guest productions staged by foreign companies, Hedda Gabler emerges as the clear 

front runner. It was staged twenty-two times as opposed to Ghosts with eighteen 

and A Doll's House with sixteen stagings. 

There are indications that Hedda Gabler, Ghosts and A Doll's House were the 

three plays by Ibsen with the highest number of productions in other countries 
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too. It could be that these plays were produced so often because they gave great 
actresses an opportunity to star as Hedda, Mrs. Alving or Nora. 

It must be noted though that these figures only prove something about 
Ibsen's popularity among theatre makers. It is very difficult to retrieve figures on 
Ibsen's popularity among theatre audiences such as the number of performances 
per production and attendance rates. Furthermore, the figures would be more 
meaningful if they could be compared with those of other playwrights. Using the 
database set up by the Theater Instituut Nederland, such a comparative study for 
the period after the second World War will become feasible in the near future. 

Because it seemed impossible to examine all of the 187 productions, I decided to 
use the play with the most productions as a case-study. Relying on the three 
types of source material (reviews, programmes and photographs) I tried to re
construct the history of Hedda Gabler in the Netherlands as completely as pos
sible. 

Did this case-study produce any significant results? Well, yes and no. At 
least I was able gradually to develop a descriptive model based primarily on the 
work of Erika Fischer-Lichte that allowed me to utilize optimally the information 
that lay hidden in the sources. 

I B S E N ' S D R A M A T E X T 

PRIMARY 
TEXT 

SECONDARY TEXT 
APPEARANCE AND ACTIVITIES OF 

THE CHARACTERS AS SPECIFIED BY IBSEN 

relation to relation to 

text spoken 
by the actors 

SPACE 
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STAGING 

ACTOR'S 
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mime 
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The succession of twenty-two stagings of Hedda Gabla did not reveal any clear 
trends, however. The development of the history of the staging of Ibsen in the 
Netherlands still remained largely a mattet for conjecture. I was therefore forced 
to take into consideration all the plays staged here. I only neglected Brand and 
Peer Gynt because they were originally written as dramatic poems and involved 
very specific problems of their own. 

In this way I succeeded in charting the history of the staging of Ibsen in 
the postwar period, but it still remained very difficult to get a clear picture ofthat 
history in the prewar period. There were two explanations for this. 

Firstly, each set of signs developed in its own way. Though the way Dutch 
directors treated Ibsen's primary text and the décor did not change until the 
middle of the nineteen-twenties, at that moment some changes had already been 
made in the treatment of costume and in the way of acting. 

Secondly, it emerged that in the period before the second World War there 
were clear ideas about the way in which Ibsen was supposed to be performed, but 
that theatre companies were not able to realize these ideas in practice. 

Both circumstances together meant that there were almost no stagings 
that could be regarded as typical for a certain period. At this point there was 
nothing else to do but to abandon the staging as a unity and to treat the develop
ment of each set of signs on its own. The result was a hundred and fifteen-year 
history of the staging of Ibsen described through a hundred and fifteen-year 
development of text (chapter 6), a hundred and fifteen-year development of 
theatrical space (chapter 7), a hundred and fifteen-year development of the appear
ance of the actors (chapter 8] and a hundred and fifteen-year development of act
ing style (chapter 9). The study of the four sets of signs produces four different 
periodizations and fifteen turning points in all (chapter 10). These fifteen turn
ing points represent a clear and very concise history of the staging of Ibsen in the 
Netherlands. 

Fifteen turning points in the history of the staging 
of Ibsen in the Netherlands 

1889 251 March: A Doll's House (Nora) by the Toneelvereeniging. 
This staging really made Ibsen part of Dutch theatre life. The way this 
production faithfully depicted reality remained unsurpassed for a long time. 
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1853 15 December: Rosmersholm by the Théâtre de l'Oeuvre. 

The first time a work by Ibsen was (partially] staged according to symbolic 

principles in the Netherlands. In practice this meant a static mise en scène, 

calm and solemn movements, little gesturing and subdued diction. 

1913 7 February: Ghosts by Het Toneel. 

In this staging symbolic principles gave way once again to an unmyste-

rious, more sober and unemphatic way of acting Ibsen. 

1925 17 October: A Doll's House (Nora) by the Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad 
Tooneel. 

The first time an adapted translation was used. From now on it became 

accepted practice to delete parts of Ibsen's primary text in order to make 

his work seem contemporary. 

1928 23 January: An Enemy of the People by Het Schouwtooneel. 

The first in a long series of stagings in which Ibsen's characters were 

situated back in the nineteenth century using 'old-fashioned' décors, 

costumes and hairstyles. 

1931 4 March: Hedda Gabler by an ad hoc company. 

This sraging marked the end of a period of forty years in which practically 

every season saw one or more productions of Ibsen's work. 

1955 28 February: Hedda Gabler by Peggy Ashcroft's company. 

After years of relative quiet, Ibsen's anniversary year of 1956 saw a spate of 
productions. This English staging was the first of those. It had a 'dream' 
décor for an Ibsen play: a fin-de-siècle salon copied down to the smallest 
detail. 

1966 12 March: Hedda Gabler by the Nederlandse Comédie. 

This was the first production of many that used Cora and Sybren Polet's 

translations. This couple's adapted translations modernized Ibsen's idiom. 

1971 A Doll's House by the Groot Limburgs Toneel 

From now on practically every season would again see at least one produc
tion of Ibsen's work. 
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1972 22 November: Hedda Gabler by Globe 
For the first time a production was based on a drastically revised primary 
text and acted in a stylized and artificial way. On top of that the stage did 
not show a nineteenth century salon, bur an abstract space dominated by 
a huge portrait of general Gabler: a visual sign which determined the 
meaning of this production. 

W 7 25 January: Hedda Gabler by the Onafhankelijk Toneel. 
The first time Ibsen was not performed in a traditional theatre building. 
In a small theatre room the piece was set in a construcrion of wood and 
canvas, representing a 'nineteenth century stage with a proscenium arch'. 
The actors were dressed in inconspicuous, everyday clothes. They tried 
to behave as naturally as possible and to charge their actions with mean
ing. 

1978 27 October: Rosmersholm by Fact. 
The first production in a small theatre room that set the characters in 
another historical period. Action and appearance were used ro deprive 
Ibsen's heroes of all their heroism. 

1984 17 March: Rosmersholm by the Theaterunie. 
Director Strijards' search for an adequate body language for Ibsen's 
characters was so overdone that the play became a grotesque. 

1987 2 December: The Lady from the Sta by Zeno. 
From now on every production would include a person especially respon
sible for the design of the stage lighting. From now on, too, actors were 
dressed in contemporary costumes. 

1988 14 June: The Master Builder by Discordia. 
With this production, decors that actively contributed to the meaning of 
the performance disappeared. Together with stage lighting the most 
important function of a décor became the creation of a non-specific loca
tion. Because of this and the sober and unemphatic style of acting, atten
tion was focused once again on Ibsen's (fully performed) primary text. 
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With regard to the history of Dutch theatre, the study has produced two impor

tant results (chapter 10). Firstly, it has become clear that nineteenth century 

theatre practice has been much more persistent than has been generally believed 

until now. Nineteenth century conventions have continued deep into the twen

tieth century. The programmes show for example that set designers were involved 

in productions as a matter of course only after the second half of the nineteen 

thirties. From now on each production would have an original décor and not one 

that was simply put together with what happened to be in store. Also, it was only 

after the nineteen fifties that costume designers became members of production 

staffs. From now on actors would wear costumes specially designed for each 

production. 

It is not possible to precisely identify the turning point in the history of 

the practice of acting because the number of stagings of Ibsen's work remained 

relatively low between 1931 and 15155. It is clear though that nineteenth century 

conventions had definitely become obsolete halfway the nineteen fifties. This was 

probably due to the structural subsidies provided after the second World War by 

the Dutch government. In the past, lack of money had forced companies hastily 

to replace a piece that was not well attended with a new one resulting in insuffi

cient preparation, poor acting and loose directing. Now, companies could pay 

more attention to rehearsals. This greatly stimulated improvement of acting and 

directing practice. 

Secondly, this study has been able to identify very precisely the effects on 

Dutch theatre practice of the so-called 'Action Tomato' (1969) and the desire for 

change that swept the seventies and eighties. To start with, innovators no longer 

regarded the drama text as the most important component of a staging. In 

approximately a third of the new productions directors departed radically from 

(more or less adapted translations of) Ibsen's text. They deleted parts of it, changed 

the structure, added fragments from other sources etc. 

In a second important innovation décors acquired a new or at least an 

additional function. From being a sign indicating the time or place of action, the 

décor now (also) became a sign with symbolic meaning. Now the décor, too, 

actively contributed to the meaning of a staging. It articulated the view of the 

theatre makers on the piece and/or the characters. In other words, the décor 

became semanticized. It could be done unemphatically, staying within the 

boundaries of the author's primary and secondary text, but it could also be done 
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emphatically, pushing back or even breaking through those boundaries. These 

innovations not only changed the hierarchical relation between text and décor -

text became less dominant - but it also changed the nature ofthat relation: instead 

of two sets of signs that supported each other's meaning, the two could modify, 

contradict or completely disregard each other. 

After 1577, Ibsen's works were regularly staged in small, modern theatre 

rooms. In these productions theatre makers not only broke radically with the 

author's instructions about the stage set, but also went in search of a new way of 

acting. It could be called 'de-stylization'. Actors tried to act as little and to behave 

as naturally as possible. In addition they tried to load their actions with as much 

meaning as possible. Mime, posture, movement and gestures were adapted to the 

meaning given to the text. In this way a separate layer of meaning was created, a 

commentary that told its own, 'true' story, bypassing if need be the meaning of 

the spoken text. Ideological as well as formal aspects of the staged works were 

attacked in these productions. Soon, regular theatre companies also started to add 

extra meaning to drama texts in this way, although it was done less obviously. 

Other signs like costumes and stage props could also have actively contri

buted to the meaning of the performance, but in most cases they only supported 

the meaning generated by décor and acting. 

The composition of the programmes partially betrayed these changes. The 

decline of the text's importance could be gathered from the fact that translators 

lost their prominent place in the credits to directors and from the fact that pro

grammes increasingly neglected to print the information Ibsen had provided at 

the beginning of his texts such as place of action and family relations. Further

more, the fact that the programmes available since 1979 tegularly indicate the 

presence of a dramaturgist on production staffs is certainly related to the seman-

ticization of décor and action. 

When the search for ne w meanings became a cliché in the second half of the nine

teen eighties, theatre makers once again changed their approach. Décors, actions 

and/or appearance of the actors no longer determined the meaning of a staging. 

Texts regained their prominence against a background of functional décors, 

unemphatic costumes and a sober, down-to-earth, natural style of acting. The 

semanticization realised in the seventies and eighties was not abandoned, how-

evet, but was quietly integrated. It is remarkable that since 1987 productions as a 
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matter of course include a person especially responsible for the design of the stage 

lighting. 

How are the radical changes that swept Dutch theatre life in the seventies and 

eighties to be explained? Dutch theatre practice had not been able to keep up 

with the international avant-garde between 1890 and 15130. This backwardness 

was not always due to ignorance, conservatism or incompetence on the part of 

theatre makers. The circumstances in which theatre had to be made in those years 

also stood in the way of innovation. Against this background it is tempting to 

think that the changes made in the seventies and the eighties were the result of 

an attempt by Dutch theatre makers to make up for lost ground. 
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Ibsen'o-p de planken 

Al ti jdens zijn leven werd de Noorse 

toneelschrijver Henrik Ibsen (1828-1906) 

gelauwerd als 'de Shakespeare van de 

moderne tijd', onder meer omdat hij, 

door zijn groot psychologisch inzicht, 

een aantal onvergetelijke personages creëerde. In 1889 betekende een en

scenering van Een poppenhuis zijn doorbraak in Nederland. Vanaf dat 

moment behoort Ibsens werk ook hier tot het klassieke repertoire. 

Ibsen op de planken ontrafelt wat er in de 

loop van 115 jaar veranderde in de manier 

waarop stukken als Een poppenhuis, Spo

ken en Hedda Gabler werden opgevoerd 

en wat de consequenties daarvan waren 

voor de betekenis van deze stukken. Hier

mee brengt dit boek ook een eeuw Neder

landse toneelgeschiedenis in kaart. 

Rob van der Zalm (1959] 

studeerde Nederlandse 

taal- en letterkunde en 

Theaterwetenschap en 

was als onderzoeker vijf 

jaar verbonden aan de 

UvA. Momenteel is hij 

werkzaam op het Thea

ter Instituut Nederland. 
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