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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 programmablad: 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 ensceneringen 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 attention 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 experience 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 semioticians 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 beschreven 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 teleurgesteld 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 programmablad - 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 genuanceerder. Hoedjes heeft het in zijn evaluatie over materiaal dat zo zijn beperkingen 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 ondersteuning kan bieden bij het duiden van een enscenering.
In de tweede plaats - en dat is hier van meer belang - gaat Hoedjes ten onrechte uit van de vooronderstelling dat de samenstelling van het programmablad
altijd het gevolg is van een bewuste keuze: hij ziet het programmablad als een bewusre 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 kategorieën die vertegenwoordigd zijn in een programmablad, bewust gekozen zijn
door de theatermakers en dat, voor zo ver ze op een konvenrie berusten, de konventie 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 interpreteert het feit dat een bepaalde categorie steeds in het programmablad voorkomt,
als een signaal dat de makers veel waarde hechten aan het correlerende tekensysteem in de voorstelling. 'Bijvoorbeeld: wanneer een gezelschap in haar programma's steeds het dekorontwerp afdrukt, dan interpreteer ik dat als dat het gezelschap 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' samengesteld, 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 bewuste 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 beleving 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 bestudeerde hij een corpus van honderden overlijdensberichten van Ftanse aristocraren 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 vervolgens relevant verklaard om over een lange duur een bepaalde ontwikkeling - bijvoorbeeld 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 productieproces 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 historische bron de volgende uitgangspunten op:
A Het ptogrammablad is een 'onwillekeurige getuigenis' en wordt (dus) volgens de conventie of de norm van het moment samengesteld.
B De samenstelling van het programmablad verraadt dientengevolge in eerste 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 godsdienstgeschiedenis te schtijven vanuit de sporen' en werd opgenomen in Vovelle 1985, P71-83. Van zijn onderzoek 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).

132

IIil

ROSMERSHOLM
Tooneelspel in vier bedrijven van H E N R I K

IBSEN,

naar de oorspronkelijke Xoorsehe uitgave door
,». CLANT VAX D E R M I J L L - P I E P E R S . Regie: L. H. C H R I S P I J N .

Johannes Rosmer, eigenaar van Bosmersholra, gewezen Predikant

, : . . de Hr. L. H. C H R I S T O F .

Rebekka West, in huis bij Rosiner..

Mevr. THEO MANNBOüWMEBSTER.

Rector Kroll, Rosmer s Zwager

de Hr. J A N C. DE V O S .

UU-ik Brendel

,

Peder Mortensgaard

„

Louis GIMBERG.
H. K. TETJNE.

Juffrouw Helseth, huishoudster op
Rosmersholm

Mevr. L. v. KORLAARVAN

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

133

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

C Vanaf het moment dat de samenstelling van het programmablad blijvend
verandert, verandert er ook iets in de normen die gelden binnen het theatrale systeem.
D Pas nadat de norm voor een bepaalde periode gereconstrueerd is, wordt
zichtbaar waar er incidenteel van de norm wordt afgeweken. In die gevallen 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 resultaten 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 gedurende 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-programma'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 tekensystemen 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 duidelijk. 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 geweest. 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 honderdzeventien 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 programma'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. Volgens 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 personages (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 slordigheid in her spel te zijn. Zo ontbreekr de naam van regisseur Van Dalsum op her programma van de Bouwmeester Solness dat de Groote Schouwburg in Rotterdam voor de matinee 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 'afwijking' 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 . Dominee Manders

Johan Schmitz

. . .

Engstrand

Henri Eerens
•

- . . . . 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

Gemeentelijk Theaterbedrijf, 1043
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ling). De aanwezigheid van advertenties, begeleidende teksten, foto's en dergelijke wordt in sommige gevallen gesignaleerd maar blijft verder buiten beschouwing.
Uit het historisch overzicht dat Hoedjes geeft, wordt duidelijk dat het programmablad, en zijn onmiddellijke voorloper het aanplakbiljet, steeds meer elementen
zijn gaan bevatten. Vanaf het allereerste begin - het oudst bewaard gebleven aanplakbiljet stamt uit 1761 en het eerste programmablad uit 1827 - werd in ieder geval 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 ISING 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-aanduiding 9

Hoedjes geeft als mogelijke verklaring dat er rond iSoo op de Nederlandse podia een aantal '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 opzichte 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 nauwelijks meer voor. Blijkbaar was het toen niet langer mogelijk (of werd het niet langer 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 omvangrijker. 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 voorbeelden 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 uitbesteed, 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 regieassistente, de technische leiding, de technici, de rekwisieten, de souffleur, de
kleedster, de uitvoering van de kostuums, de uitvoering van het decor, het kapHoedjes 1984, p22. Ook op programma's van Het Nederlandsch Tooneel werden in de beginjaren, net na 1876 dus, begeleidende teksten afgedrukt (Hoedjes 1984, p2o).
Tot 1938 werd er slechts acht keer een decorontwerper genoemd. Het gaat hier om ensceneringen 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 leveranciers 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-programma'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 programma's dus ook de gegevens die Ibsen aan zijn stukken meegaf. Ovet het algemeen kan men zeggen dat die gegevens tamelijk getrouw werden overgenomen.
De titel, de genre-aanduiding/omvang, de personages met de door Ibsen toegevoegde 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 Tooneel) 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 Tesman zijn vaak weggelaten. Soms ontbreken de achternamen van de echtgenotes ('Hedda:
zijn vrouw') of worden de voornamen toegevoegd. In het geval van Een poppenhuis ontbreken de kinderen nogal eens in de lijst van personages (om de arbeidsinspectie te ontduiken 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 Theater) komt het een aantal keer voor dat de Noorse titel staat vermeld.
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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 losser 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 individualisering van de personages waarbij vooral de belevingswereld en niet de leefwereld 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 afgedrukt. 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 geëntameerde Ibsen staan de acteurs veel prominenrer afgedrukr dan de personages. Een presentatie 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 september 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-programma's de informatie wordt gepresenteerd.
Over de gegevens die Ibsen zelf aan zijn stukken meegaf, valt wat dit betreft 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

1

1880-1900

1900-1938

TITEl

«tel

GENRE-AANDUIDING genre-aanduiding

1838-1955

1955-1979*

1979-1995'
titel

titel

titel

genre-aanduiding

genre-aanduiding

AUTEUR

auteur

auteur

auteur

VERTAIER

vertaler

vertaler

vertaler

auteur
personages
[+ nadere aand.]

2
REGISSEUR

regisseur

3

regisseur

acteurs

decor

regisseur

KOSTUUMS

vertaler
DRAMATURG

4

PERSONAGES +
NADERE AAND.

personages +
nadere aand.

personages +
nadere aand.

personages +
nadere aand.

decor

ACTEURS

acteurs

acteurs

acteurs

kosruums

PLAATS

plaats
van handeling

plaats
van handeling

plaats
van handeling

[LICHT]

DECOR

OVERIGEN

overigen

VAN HANDEIING

5

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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Joop Admiraal :
Marjon Brandsma
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Barbara Pouwels
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Roos Ouwehand
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Jacques Commandeur

p—

Hajo Brums
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Rik van Uffelen
Pierre Bokma

73
regie
vertaling
dramaturgie
decor
lichtontwerp
kostuums
regie- assistentie
produktie
techniek

Lidwten Roothaan
Judith Herzberg
Gerrie Bleijenberg
Mirjam Grote Gansey
Remier Tweebeeke
Catherine Cuykehs
Mafjoiein Polman
Annermeke Diderich
Henk Bergsma
Marc Bender
Karel van Egten
Han Eiienbroek
Bert Middelweerd
Aad Vogei

kap-cn gnmewerk
kleedster
decor uitgevoerd door
kostuums uitgevoerd door
souffleur
fotografie
met dank aan

Leonie Barendse
Suzette van Rooyen
Tineke Tiliema
atelier Toneelgroep Amsterdam
atelier Toneelgroep Amsterdam
Robert Joosten
Ben van Duin
Boy Raammakers

Première 18 november 1992. Stadsschouwburg Amsterdam
De duur van de voorstelling is ongeveer twee en een half uur
Er is een pauze
Een tekstboekje is te koop in dit theater.

Toneelgroep Amsterdam, 1992
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dus in eerste instantie alleen maar uitgebreid. In 1955 wordt het decor 'opgewaardeerd'. 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 kostuumontwerper. 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 vertaler 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 binnen het ptoductieproces een rol spelen en over de waarde van de correlerende tekensystemen in de enscenering. Wanneer het bijvoorbeeld gebruikelijk is geworden 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 Ibsenprogramma's het volgende vaststellen: vaste waarden binnen het theatrale systeem in Nederland zijn in ieder geval de acteurs en de vertaler. Hun namen worden 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 verantwoordelijk was voor de kostuums. Pas vanaf 1979 verleent de dramaturg standaard 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 decorontwerper 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] [decorkostuums] [personages-acteurs]. Die verschuiving leidt onder meer tot de conclusie dat na 1979 de rol van de vertaler aan belang inboet ten opzichte van de regisseur 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 programma'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 vertaler 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.

