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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 literatuur. Die literatuur viel in drie blokken uiteen. In de eerste plaats ging het natuutlijk 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 beroemd geworden Ibsen-ensceneringen of aan beroemde regisseurs, actrices of gezelschappen die ook Ibsen hadden 'gedaan'. Grote namen in dit verband zijn onder meer Max Reinhardt, Vsevolod Meyerhold, Elizabeth Robins, Fteie Bühne,
Theatre Libre en Théâtre de l'Oeuvre. De Ibsen-ensceneringen van die drie genoemde 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 ensceneringsgeschiedenissen 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 wilde 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 toneelculturen. 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 geënsceneerd? Als ik deze informatie had, zou ik achteraf in staat zijn om de geschiedenis 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 ensceneringen 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 ensceneringsgeschiedenis wilde gaan schrijven maar mijn ideeën daarover waren allesbehalve 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 ensceneringen 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 overvloed 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 voorgangers, 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 reconstrueren, dan werd dat gedaan op basis van onvolledig en/of nauwelijks gewogen bronnenmateriaal.
Wat de vierde valkuil was bij het schrijven van ensceneringsgeschiedenissen, 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 willekeurige indruk maakte. Een inventarisatie van wat er dan allemaal opgevoerd
was en wat daarover was geschreven ontbrak volledig. Als er al iets aan grote lijnen of conclusies werd gepresenteerd, dan was dat over het algemeen nauwelijks
onderbouwd: één succesvolle enscenering en de schrijver in kwestie heette geaccepteerd; één productie die als een baksteen viel en zijn bloeitijd heette voorbij.
Vier valkuilen die ik diende te vermijden. Dat leidde voor mijn eigen onderzoek tot de volgende vier uitgangspunten.
ï. De enscenering staat centraal. De eerste valkuil - het ging vaker om de receptie 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 onderzoek 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 geënsceneerd. 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 gedwongen worden om uit de enorme hoeveelheid informatie datgene te selecteren,
wat werkelijk van belang was geweest. Ik hoopte, met andere woorden, zo te kunnen 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 valkuil ging het om een belangrijk probleem: als er ensceneringen werden gereconstrueerd, 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, kostuumschetsen, 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 voorstelling worden genoemd. Als het doek eenmaal gevallen is, bestaat de voorstelling 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 enscenering 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 voorbeeld 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 Berlijn, aan vrienden in Noorwegen vraagt of zij hem foto's en illustraties willen toesturen 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 geweest 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 twintigjaar na dato op schtift gesteld - een allesbehalve reëel beeld van de werkelijkheid 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 nadrukkelijk 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 Poulsen 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 opgeleverd te hebben; gedachten, opvattingen over het stuk die Craig juist door het
toneelbeeld wilde overbrengen, blijken door de pers absoluut niet te zijn onderkend.
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 inventarisatie 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 gewoonweg inventariseren en verzamelen van al het aanwezige, nog traceerbare bronnenmateriaal. Ik moest keuzes maken.
De principiële keuze die ik maakte - ook op basis van de in het literatuuronderzoek 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 derhalve, 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.' programma'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 negentiende - 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 soorten 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 ensceneringen waar toevallig mooi materiaal van was overgeleverd: het regie-boek,
decorschersen of een video-opname.8 Om eenzelfde reden heb ik er ook vanaf gezien om, daar waar het de meer recente ensceneringen betrof, bettokkenen te
interviewen. Dat had daarbij het voordeel dar achteraf zou kunnen worden nagegaan 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 theaterhistorische bronnen. Peeters is nogal voorzichtig over het gebruik van de recensies 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 rolverdeling, 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.
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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 achterhalen.10
In de tweede plaats legt Peeters een wat mij betreft niet helemaal gerechtvaardigd 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 gewag 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 recensies beschikbaar of terug te vinden en de observaties in de eerste recensie worden door observaties in alle volgende bevestigd, of aangevuld of, net zo nuttig, gecorrigeerd. 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 problematiek 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 gemeenschappelijke 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 gezelschap 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 bewoordingen, 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 negatief, 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, rekwisieten, kostuums en dergelijke - dan de recensies.14 In totaal heb ik bij ongeveer dertig 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.

2-9

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

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 theaterwetenschap over het algemeen wel over eens dat de individuele, historische voorstelling
nooit adequaat gereconstrueerd kan worden. Zelfs als alle 'dode' objecten aanwezig zijn, zoals decots, kostuums en rekwisieten, dan nog is daarmee niet de dynamiek 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 definieer de onderliggende enscenering als 'dat wat een reeks van voorstellingen gemeenschappelijk heeft gehad'; de som van de constanten in een reeks van voorstellingen. 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 typering van de enscenering in al zijn onderdelen, zoals die op basis van productie en receptiemateriaal kan worden opgesteld. Dat materiaal kan elkaar ondersteunen, aanvullen of tegenspreken. Vooral wanneer er sprake is van aanvulling of
tegenspraak, is het van belang dat de herkomst van de informatie - in casu programmabladen, recensies, fotomateriaal - wordt verdisconteerd.
4. Kwantificeren van de onderzoeksgegevens en de historische bron als onwillekeurige getuigenis. De vierde valkuil betrof de willekeur waarmee de te behandelen 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 gespeelde 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 overtuigd 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 'avantgarde' 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 natuutlijk 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 producties 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 finde-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-voorstelling 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 ieder geval lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de Engelsen meer van Ibsen hebben 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 'onwillekeurige 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 gebruikte 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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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 onderzoek werden geformuleerd. De bestudering van de literatuur uit het derde
blok leverde echter ook een paat nuttige inzichten op wat betreft de mogelijkheden en onmogelijkheden van ensceneringsgeschiedenissen.
Een eerste nuttige wenk die ik kreeg aangereikt was dat er een onderscheid 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 principe 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 systeem te verbinden met extra-systemische tendensen. 21
De tweede manier kwam er op neer dat men zich niet op afzonderlijke ensceneringen, maar op typen ensceneringen richtte. Schanke zocht het voor zijn
studie Ibsen in America. A Century of Change (1988) in die eetste oplossing. De opdracht 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 productions 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 productions 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 uitgangspunt 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 ofAmerica'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 audience and the playwright himself.'23 Zo betoogt hij dat de waardering voor bijvoorbeeld All God's ChiUun Got Win^s veranderde ten tijde van het opkomend fascisme. 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 realiteit 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 theatrale systeem uitsptaken te doen over tendensen die zich in de andere culturele systemen 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 o
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 buitengewoon 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 chronological 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 inleiding 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 criteria die zij formuleren is alleen 'meest geënsceneerd' absoluut en het is niet aannemelijk dat zij het aantal ensceneringen van de verschillende Ibsen-stukken ook
daadwerkelijk geturfd h e b b e n " 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 landsgrenzen overschrijdende opzet - blijft ook de keuze voor ensceneringen die 'broadly 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 worden. 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 psychologische 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 performance.'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 benadering volgens het principe van 'the theatre of situation', een theater waarin ervan 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 within 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 - 'annotated texts, promprbooks, rehearsal records, set and costume designs, photographs, reviews 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 uiteindelijk dan ook tamelijk diffuus. Toch laten zij zien dat deze typologische benadering tot prachtige resultaten kân leiden en dat hij daarmee ook meer garantie op
succes biedt dan pogingen om bepaalde stukken of oeuvres met de maatschappelijke 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 aangaande de Nederlandse theatergeschiedschrijving zou een ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland ook iets duidelijk moeten maken ovet de veranderingen 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 waren 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 aanknopingspunten. Het gaat dan niet alleen om het begrip norm en om een aantal vragen 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 begrip 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' (geciteerd naar Peetcrs 1989, P58). Dit betekent een gespitst zijn op groepen ensceneringen die
gemeenschappelijke kenmerken vertoonden. Het gaat niet om afzonderlijke, unieke gebeurtenissen, 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 enscenering 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 achtereenvolgens, 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, bepaalde handelingen verricht. Wanneer de tekensoorten onder deze definitie worden 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, kapsel of mimiek. Nu heeft de theatersemiotiek onmiskenbaar bijgedragen aan de
emancipatie van die andere tekensootten en de ogen van de theatermakers geopend 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 mogen 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 onderscheid 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 primaat, 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 gezien. 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 illustreren 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 aanwijzingen 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 resterende veertien tekensoorten vallen onder neventekst.

D R A M A T E K S T
HOOFDTEKST

NEVENTEKST
RUIMTE

tekst van
de personages

theatrale ruimte
decor
rekwisieten
belichting
muziek
geluid

U I T E R L I J K VAN DE
PERSONAGES

HANDELINGEN VAN
DE PERSONAGES

fysiek van de acteur
kostuum
kapsel
grime

bewegingen
gebaren
mimiek
intonatie
(muziek)
(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 ensceneringsgeschiedenis in het luchtledige kwam te hangen, moest ik een ijkpunt hebben,
een norm waar ik mee kon beginnen, waar ik de eerste Nederlandse ensceneringen 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, voorzag 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

40

HOE

SCHRIJF

JE

EEN

EN SC E N E R I N G SG ESC H I E D E N IS

schrijverschap stammen.36 Nu maakt het bronnenmateriaal het maar in een zeer
beperkt aantal gevallen mogelijk om na te gaan in hoeverre Nederlandse theatermakers 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 neventekst 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 kennen 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 ensceneringsgeschiedenis 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
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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 opvattingen 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 baroktheater. Zij doet dat voor een belangrijk deel op basis van poëtica's uit de betreffende, 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 nauwelijks poëticale artikelen, brochures en dergelijke voorhanden, laat staan volledig uitgewerkte poëtica's.
In de tweede plaats is een poëtica in de meeste gevallen een normvoorschrift, een onder woorden brengen hoe het theater er in de ogen van deze ene auteur, 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 hoofdstuk 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 theaterpraktijk 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 reconstrueren 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 elementen 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 tekensoorten, hun votm ('ausgestaltung'), de combinatietegels en de te actualiseren
betekenismogelijkheden.37
Alhoewel Fischer-Lichte op dit punt de stap naar een daadwerkelijk onderzoek 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 onderscheidt historische, sociale, symbolische en individuele tekenfuncties;
maar ook praktische tegenover symbolische.
C welke types tekensoorten werden gebruikt? Ook hier geldt dat FischerLichte 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 gestructureerd? Dat laatste wil zeggen dat bepaalde tekensoorten andere
wat kwaliteit of kwantiteit betreft domineren, waarbij uirerlijk, de omvang, de positie, de distributie en de frequentie van een bepaalde tekensoort 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', 'Veränderung' 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 normatieve centrum naat de periferie.
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E de betekenissen die door de verschillende tekensoorten worden gegenereerd, 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 inventarisatie gemaakt van de in Nederland gespeelde Ibsen-producties. Dat bleken er uiteindelijk, voor de periode 1880-15)95, 187 te zijn. Om zo snel mogelijk enig overzicht 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 gedachte 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 helemaal 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 hoeveelheid 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, oorspronkelijk 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 twintig ongeveer gelijk bleef, was er op dat moment al wel wat veranderd in de kostuums 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 ensceneringen 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 uiteindelijk dus honderdvijftien jaar Ibsen in Nederland (1880-19515) aan de hand van honderdvijftien jaar tekst, honderdvijftien jaar ruimte, honderdvijftien jaar uiterlijk
van de acteurs en honderdvijftien jaar speelstijl. Dat leverde evenzovele periodiseringen 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 bepaald idee, of een bepaald concept had geïntroduceerd. Vo veile vond het interessanter om na te gaan wanneer ideeën of concepten door brede lagen van de samenleving 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 bewegings- naar een traagheidsgeschiedenis.
Ook voor verreweg de meeste twintigste-eeuwse theatergeschiedenissen
geldr dat het bewegingsgeschiedenissen zijn. Scharnierpunten zijn steeds de momenten van verandering, de introductie van nieuwe opvattingen, nieuwe ensceneringssrrategieën, 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 gering, 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 opgehangen 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 Nederlandse 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 uitzag, 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 realistische 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 hebben 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 twintigste-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 lettertekens struikelt, is ervoor gekozen om de Ibsen-stukken steeds met dezelfde Nederlandse 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 gespeeld 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: Chronologisch 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 achtereenvolgens 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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