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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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