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Van integrale tekst tot 
instant-lbsen 

Vertalingen en bewerkingen 

6.1 Inleiding 
'Er is mij zeer veel aan gelegen dat de vertaling met de grootst mogelijke zorg 

wordt gemaakt. Naar wat mij daarover door een competent en uitstekend Zweeds 

literator is meegedeeld, was dat voor de vertaling van "Een vijand van het volk" 

die in het Koninklijk Theater werd gebruikt, bepaald niet het geval. Veel passages 

in de Noorse tekst waren verkeerd begrepen en andere waren omgezet in lelijk, 

zwaar en geforceerd Zweeds en in uitdrukkingen en wendingen die in de gewone 

spreektaal niet voorkomen. Het stuk moet natuurlijk klinken en de manier van 

uitdrukken moet voor elk afzonderlijk personage in het stuk karakteristiek zijn. 

De een drukt zich immers niet hetzelfde uit als de ander. In dit opzicht kan er tij

dens de repetities nog veel worden rechtgezet. Daar hoort men makkelijk wat 

niet natuurlijk en ongedwongen klinkt en wat er dus veranderd moet worden en 

weer veranderd, net zo lang totdat de claus een vorm krijgt die werkelijk en vol

komen geloofwaardig is. De werking van het stuk hangt voor een groot deel hier 

vanaf, dat de toeschouwers het gevoel hebben dat ze naar iets zitten te luisteren 

en te kijken dat buiten, in het werkelijke leven zelf plaatsvindt.' ' 

Uit deze brief die Ibsen op 2 augustus 1883 verstuurde naar de Zweedse regisseur 

August Lindberg, blijkt duidelijk welk effect hij met zijn stukken beoogde. De 

1 SV XVII, P519 e.V. 

I47 



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

toeschouwers moesten het gevoel krijgen dat ze getuige waren van gebeurtenis

sen die echt waren, die in de buitenwereld plaatsvonden.2 In dit hoofdstuk, waar

in de verhouding tot Ibsens hoofdtekst centraal staat, gaat het om de woorden die 

daarbij op het toneel gesproken werden. 

Ibsen streefde ernaar om zijn dialogen natuurlijk, ongedwongen, werke

lijk en volkomen geloofwaardig te laten klinken. Hij schreef spreektaal en geen 

boekentaal. Daarbij probeerde hij om voor ieder afzonderlijk personage een eigen, 

karakteristieke manier van uitdrukken te vinden. Ook dat blijkt uit het geciteetde 

brieffragment. Er zijn brieven waarin Ibsen die manier van werken met spreken

de voorbeelden illustreert. 

Zo schreef hij in een brief aan Victor Barrucand, op 6 maart 1891, over het 

vertalen van De wilde eend: 

' "De wilde eend" brengt [...] heel bijzondere moeilijkheden met zich mee omdat 

men zeer grondig met het Noors vertrouwd moet zijn om te kunnen begrijpen 

hoe ieder afzonderlijk personage in het stuk zijn eigen, individuele manier van 

uitdrukken heeft, waardoor tegelijkertijd de ontwikkelingsgraad van het be

treffende personage wordt gemarkeerd. Wanneer Gina bijvoorbeeld aan het 

woord is, moet men direct aan haar kunnen horen dat ze nooit grammatica heeft 

gehad en dat ze uit de onderste lagen van de samenleving komt. En zo steeds op 

een andere manier voor alle andere personages.' 

Ook in een brief aan Julius Hoffory, de Duirse vertaler van De vrouw van de zee, 

maakt Ibsen duidelijk met hoeveel gevoel voot nuance hij te werk ging: 

'De vertaling van dit stuk is geen gemakkelijke opgave geweest en ik zou buiten u 

niemand anders weten waarvan men aan mag nemen dat hij aan alle vereisten 

2 Vergelijk hier ook een brief van 14 seprember 1S82, aan Rasmus B. Anderson, over de ver-

raling van Ecu poppenhuis: 'Ik hechr er veel belang aan dar her raalgebruik in de verraling 

zoveel mogelijk overeensremr mer de gewone dagelijkse spreekraal. Wendingen en uir-

drukkingen die alleen in boeken rhuishoren, moeren in dramatische werken angsrvallig 

vermeden worden. Mer name in zulke als die van mij, die bedoeld zijn om bij de lezer of 

roeschouwer her gevoel op re roepen dar hij, rerwijl hij leesr of kijkr, getuige is van een 

stukje werkelijkheid.' (SV XVII, p48z). In een brief die Ibsen op 19 januari 1891 aan de Fin 

Kaarlo Bergbom versruurde, laar hij zich op een vergelijkbare manier over Hedda Gabler 

uit (NS br. 725, P369 e.v.). 

3 SV XVIII, P287 e.v. 
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voldoet die nodig zijn om deze opgave tot volledige tevredenheid te vervullen. 

Men moet bijvoorbeeld intiem vertrouwd zijn met het Deens-Noors om het on

zekere, kwekelingachtige dilettantisme in Lyngstrands manier van uitdrukken 

op te vangen of het vleugje pedagogische pedanterie dat zich zo nu en dan ver

raadt in uitlatingen en formuleringen van Arnholm. En dergelijke subtiliteiten 

en moeilijkheden zitten ook in het taalgebruik van de overige personages. [...] 

Dan zijn er ook de uitdrukkingen "geburtsdag" en "fodselsdag". Het eerste geldt 

bij ons nu als ouderwets en onjuist taalgebruik. Ik kan me niet voorstellen dat 

deze nuance in vertaling zou kunnen worden weergegeven zodat u hem vermoe

delijk weg heeft laten vallen, waar natuurlijk volstrekt niets op tegen is. '4 

Spreektaal en voor ieder personage een eigen, karakteristieke manier van uitdruk

ken zijn dus de eisen waaraan Ibsens vertalingen moeten voldoen. 

Anders dan deze bovenstaande alinea's wellicht suggereren, gaat het in dit hoofd
stuk niet om een minutieuze analyse van het werk van de Nederlandse Ibsen-ver-
talers, zoals dat op papier - als manuscript, typoscript of in druk - is overgeleverd. 
Daar zijn niet alleen praktische redenen voor maar dat heeft ook een principiële 
reden. 

Wat die praktische redenen betreft: in de eerste plaats zou zo'n analyse een 

boek op zich zijn. Het gaat hier om een zeer groot aantal vertalingen, meer dan 

zestig, en dat is dan exclusief de vertalingen van Brand en Peer Gym.5 Ondanks dat 

grote aantal is, in de tweede plaats, het materiaal verre van compleet. Vooral voor 

de eerste decennia geldt dat vele vertalingen niet zijn overgeleverd. 

De principiële reden om hier af te zien van een minutieuze analyse van de 

Nederlandse Ibsen-vertalingen is dat de vertaalde tekst, zoals die op papier is over

geleverd, niet gelijk hoeft te zijn aan de tekst zoals die in de enscenering, door de 

acteurs, is uitgesproken. Er kan in geschrapt of veranderd zijn. Ibsen geeft zijn ac

teurs in dit opzicht immers ook een zekere vrijheid: zinnen mogen net zo lang 

veranderd worden totdat ze volkomen natuurlijk klinken. Of, wanneer en in welke 

mare van die mogelijkheid in het verleden gebruik is gemaakt, valt nauwelijks 

meer te achterhalen. Op z'n kortst geformuleerd komt het er dus op neer dat de 

4 SV XVIII, P185 e.v. Zowel 'geburtsdag' als 'fodselsdag' betekent letterlijk 'geboortedag'. 

5 Zie hietvoot het overzicht van de Nederlandse Ibsen-vertalingen. 
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overgeleverde vertalingen een corpus vormen dat zowel te groot als onvolledig én 
onbetrouwbaar is. 

Wat in dit hoofdstuk wel aan de orde is, is de vraag hoe gedurende honderdvijf
tien jaar Ibsen in Nederland de tekst zoals die door de Nederlandse acteurs werd 
uitgesproken, zich verhield tot de (hoofd)tekst zoals die door de Noor Ibsen op 
papier was gesteld. Ondanks het feit dat vertaalwetenschappers zich in de regel 
nu juist wel met minutieuze vergelijkingen van vertaling en brontekst bezighou
den, bleek de vertaalwetenschap voor de beantwoording van deze vraag toch een 
goede uitvalsbasis. Uit Van den Broeck en Lefeveres Uitnodiging in de vertaalweten
schap liet zich in ieder geval een bruikbare classificatie destilleren.6 Van belang 
waren het door hen geïntroduceerde onderscheid tussen obligatoire en optionele 
verschuivingen, veranderingen of afwijkingen ten opzichte van de brontekst, en 
het onderscheid tussen formele en substantiële verschuivingen. 

Obligatoir zijn die verschuivingen, veranderingen of afwijkingen die de 
vertaler door de verschillen tussen bron- en doeltaal wel moest aanbrengen. Op
tionele verschuivingen, veranderingen of afwijkingen komen voort uit een beslis
sing van de vertaler om formeel of substantieel af te wijken van de brontekst. 

De formele verschuivingen hebben slechts een indirecte, niet-rechtstreek-
se invloed op de communicatieve waarde van de tekst. Het kan hierbij om ver
schuivingen op het microstructurele niveau gaan (woorden, zinnen) en om ver
schuivingen op het macrostructurele niveau (in het geval van toneelteksten 
bijvoorbeeld de indeling in scènes en bedrijven). 

Substantiële verschuivingen hebben wel rechtstreeks gevolgen voor de 
communicatieve waarde van de tekst. Hierbij gaat het op het microstructurele 
niveau om modulaties waarbij in de doeltekst een verandering van 'gezichtspunt' 
optreedt (van algemeen naar bijzonder, van abstract naar concreet, van deel naar 
geheel enz.). Wanneer die modulaties op microstructureel niveau ingrijpend van 
aard zijn en met een hoge frequentie voorkomen, kunnen ze op macrostructureel 
niveau ingrijpende gevolgen hebben: thema en esthetiek kunnen erdoor gewij
zigd worden.7 

6 Van den Broeck en Le/evere 1579, P95-98. Zie voor minurieuze beoordelingen van het werk 

van de vertaler Van Leuven-Zwart 1992. 
7 Van den Broeck en Le/evere 1979, P96-9&. 
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Op basis van deze twee tweedelingen kan onderscheid gemaakt worden tussen 
vertaling, aangepaste vertaling en bewerking. Bij een vertaling is alleen maar 
sprake van obligatoire verschuivingen, bij een aangepaste vertaling - als voor
beeld noemen Van den Broeck en Lefevere de 'ingekorte versie' - is alleen sprake 
van formele verschuivingen en blijft, 'bij gebruik van aangepaste functionele ka
rakteristieken en nieuwe functionele middelen' de communicatieve waarde ten 
opzichte van de brontekst grofweg genomen dus gelijk. Bij een bewerking - als 
voorbeelden gelden hier de parodie en de parafrase - is sprake van substantiële 
verschuivingen en verandert de communicatieve waarde wel. 

Wanneer het om de verhouding tot Ibsens hoofdtekst gaat, zijn het vooral de re
censies waarop we moeten terugvallen. Bij de analyse van de programma's werd 
vastgesteld dat de naam van de vertaler praktisch altijd genoemd werd en dat die 
naam vanaf 15179 nie t langer onmiddellijk op die van Ibsen volgde, maar pas na 
die van de personages, de acteurs en die van de regisseur. Dat zou erop kunnen 
wijzen dat de vertaler en de vertaling vanaf 1979 aan status verloren. De aandui
ding 'bewerking' bleek in al die programma's maar heel zelden voor te komen. 

De recensies brengen ons verder dan dat, al is met name wanneer het op 
het trekken van conclusies aankomt voorzichtigheid geboden. Recensenten mer
ken vaker niet dan wel iets op over de kwaliteit of de aard van de gebruikte ver
taling c.q. bewerking. Daarbij kan hun oordeel onderling nogal eens verschillen. 
Zo werd de vertaling die men bij de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch 
Tooneel' gebruikte voor de productie van De wilde and (1889) door de ene recen
sent als 'op het gehoor niet slecht' beoordeeld, en door een ander als 'triviaal en 
boekerig'.9 Ook tekstcoupures worden vaker niet dan wel gesignaleerd en hetzelf
de geldt voor toegevoegde tekstfragmenten. Toch geldt dat op basis van de ge
gevens die de recensenten verstrekken men onderscheid kan maken tussen een 

Van den Broeck en Lejevcre 1979, P87. De etiketten die Van den Broeck en Lefevere voor deze 

driedeling reserveren zijn 'vertaling', 'bewerking' en 'andere versie'. Ik geef de voorkeur 

aan 'vertaling', 'aangepaste vertaling' en bewerking' omdat deze aanduidingen beter aan

sluiten bij de tetminologie die in de theaterpraktijk gangbaar is. De aanduiding 'andere 

versie' ben ik nergens tegengekomen. Dat alleen van een vertaling gesptoken kan worden 

wanneer uitsluitend sprake is van obligatoire verschuivingen, is een 'conclusie' die Van 

den Broeck en Lefevere nergens expliciec trekken. 

Zie Algemeen Handelsblad 15.ro.1889 en L.S., Oprechte Haarlemsche Coûtant r5.ro.1889. 
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10 

periode waarin men voornamelijk van vertalingen van Ibsens hoofdtekst gebruik 
maakte, een periode waarin men voornamelijk met aangepaste vertalingen werk
te en een periode waarin ook sprake was van bewerkingen. 

6.Z De periode 1889-1925: vertalingen 
Voor de bespreking van de vertaling levert Ibsen zelf een bruikbaar uitgangspunt. 
Eén van de eisen die hij aan zijn vertalers stelde was dat de vertaalde tekst na
tuurlijk, als gewone spreektaal moest klinken. 

Een verwijt dat in het eerste decennium relatief vaak gemaakt werd, was 
dat er germanismen in de vertaling te horen waren. Her feit dat er in deze periode 
relatief vaak uit het Duits vertaald werd, zal daar zeker debet aan geweest zijn 
Zo werd Arnold kings vertaling van De wilde eend 'eene verzwakte vertaling van 
verzwakt Duitsch' genoemd waarin 'enormiteiten als een ideale wissel, karakter 
voor persoonlijkheid, beroerd enz.' niet ontbraken. Ook de gebreken van Róssings 
'abominabele' verraling van John Gabriel Workman werden in de pers breed uitge
meten: behalve gewone germanismen ('en ik was als uirgeschreven in je leven'; 
'dar mag al zijn', 'drijft ze zoo iets') had hij ook nog eens twee keer een derde 
naamval meervoud (zij) vertaald met een tweede persoon enkelvoud (gij).11 Een 
voorbeeld van een wel als geslaagd beoordeelde vertaling is die welke Van der 
Horst in 1890 voor de Salon des Variétés van Spoken maakte, overigens ook uit het 
Duits: 'ieder personage spreekt krachtig en vloeiend Nederlands', merkte van 
Hall daarover op en Rössing constateerde zelfs dat 'ieder personage overeenkom
stig zijn karakter sprak'.12 

Vanaf 15108 maakte men voornamelijk gebruik van de vertalingen van 
mevrouw Clant van der Mijll-Piepers. Haar naam verschijnt in totaal twintig 
keer op een programma. Blijkbaar voldeden haar vertalingen, steeds uit het 

10 Van de twintig Nederlandse producties die hier tussen 1880 en 1900 te zien waren, waren 
er in ieder geval acht gebaseerd op verralingen uit het Duits, vier keer werd gebruik ge
maakt van een vertaling uit het Noors. Voot de overige achr gevallen is onduidelijk wat de 
btontekst was. 

11 Zie J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1fi.to.1889; Vaderland 18.3.1897 en Pavidius, Het 
Tooneel XXVI (i8j>fi/i8<)7), pfi4-fi5. Andete voorbeelden in Het Tooneel XX (1890/1891), P93; 
NRC 1.11.1893; Amsterdammer 27.9.1894. 

12 J.N. van Hall, Gids 1890, nr. IV, pififi-i73; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag fi.9.1890. Dit is 
de enige passage waaruir blijkt dat Nederlandse vertalers zich iets gelegen lieten liggen 
aan de tweede eis die Ibsen formuleerde. 
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Noors, goed. Niet alleen het feit dat theatermakers haar werk bleven gebruiken, 

wijst hierop, maar ook dat de pers het niet nodig achtte om (kritische] aandacht 

aan haar vertalingen te besteden. Gegeven de toen heersende opvatting over hóe 

Ibsen gespeeld moest worden, kan hieruit met enige voorzichtigheid geconclu

deerd worden dat ze natuurlijk geklonken moeten hebben.13 

Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog. Wanneer Ibsen in de jaren 

vijftig en zestig in een vertaling van Clant van der Mijll-Piepers of van haar gene

ratiegenoot Margaretha Meyboom gespeeld wordt, wordt soms wel degelijk als 

bezwaar aangetekend dat de teksten 'ouderwets' klinken.14 Maar ook de vertaling 

die Nini Scholtz in 1966 van Spoken maakte, werd door sommige recensenten 

'ouderwets' of'archaïsch' gevonden (al werd ook over een 'uitstekend klinkende 

vertaling' geschreven). De tijd leek rijp voor en ander soort vertalingen. 

6.3 De periode 1925-1988: aangepaste vertalingen 

Aangepaste vertalingen zijn hierboven gedefinieerd als vertalingen waarin ten 

opzichte van het origineel verschuivingen zijn opgetreden, zonder dat de com

municatieve waarde van de tekst belangrijk wijzigt. Deze definitie lijkt precies 

weer te geven wat er al in de jaren twintig met Ibsens hoofdtekst gebeurde. Men 

ging hem aanpassen met het oogmerk hem te behouden voor de eigen tijd. Scènes 

of gedeelten daarvan werden geschrapt wanneer ze als verouderd of overbodig 

werden ervaren. 

De enscenering van Een poppenhuis (Nora] van 1925, door het Vereenigd 

Rotterdamsch-Hofstad Tooneel, was de eerste waarin om deze reden coupures 

waren aangebracht. 3 Het meest uitgesproken oordeel hierover had Top Naeff. 

13 Zie hiervoor hoofdsruk negen. Det Rijven analyseerde Clanrs verraling van Hcddo Gabler 

(1907). Haar conclusie was dar Clanr vrij letterlijk vertaalde, waardoor de rekst hier en daar 

onnederlands en srijf klinkt. Ook vond ze een aanral verraalfouren: her Noorse 'De' werd 

soms mer 'je' in plaars van mer 'u' verraald. Daarnaast bracht Clant variatie aan in de 

sreeds terugkerende sropwoordjes. Zie Rijven 199$, p8z. 

14 Zij rekenden respecrievelijk voor de verralingen van Spoken (Haagsche Comédie, 1956) en 

Een Poppenhuis (Haagsche Comédie, 1955). De tekst voor die Poppenhuis-productie was 'bij-

gewerkr' door Cees Laseur - zonder Ibsen 'geweld aan te doen' (zie achrereenvolgens David 

Koning, Haarlems Dagblad 1.11.1955 en Ben van Eysselstein, Haagse Couranr 7.10. 1955) -

en werd in her programma als een 'bewerking' gepresenteerd. Volgens de in dit hoofdstuk 

geïntroduceerde rerminologie was er dus eigenlijk sprake van een (onvoldoende) aange

paste verraling. 
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Zij verdedigde de ingrepen van regisseur Cor van der Lugt Melsert met de opmer

king dat Ibsens intuïtie soms stokte en dat hij dan terwille van de strenge vorm 

de natuur geweld aan deed: 'elke Ibsen-opvoering vraagt om de regieschaar'. Als 

het duidelijkste vootbeeld noemde zij het nare, ostentatieve afleggen der ringen 

en het teruggeven van de sleutels in het laatste bedrijf. Ook Dop Bles sprak over 

een 'voorzichtig toehalen naar onze tijd, een omzichtig transponeren', maar hij 

was van mening dat in het derde bedrijf niet krachtig genoeg ingegrepen was.16 

In 15138 kreeg deze manier van werken een vervolg in een door Verkade ge

regisseerde Een poppenhuis (Nora). J.B. Schuil schreef in het Haarlems Dagblad van 

2.5.1938: 'Verkade, die de regie heeft gevoerd, had hier - en dat was zeer verstandig 

- veel geschrapt, zooals trouwens ook in de lange monologen van Helmers in dit 

[laatste RZ] bedrijf. Hierdoor werd het slot meer acceptabel.' 

Verder zijn er, zowel in de pers als in de programmaboekjes, maar heel 

weinig aanwijzingen dat er gecoupeerde versies gespeeld werden. Een voorbeeld 

is Spoken uit 1975 (Globe) waarover wordt opgemerkt dat alle verwijzingen naar 

Osvalds syfillis als 'achterhaald' geschrapt waren. '7 Dat een ingekotte Ibsen in de 

jaren zestig en zeventig toch wel degelijk de norm was, bewijst het nawoord dat 

Cora en Sybren Polet aan de gedrukte versie van hun vertalingen toevoegden. En 

zij waren verreweg de belangrijkste Ibsen-vertalers van deze periode. Tussen 1966 

en 1979 werd er tien keer een stuk in hun vertaling gespeeld. 

'De toneelspelen van Ibsen, hoe knap ook geconstrueerd, bevatten een grote hoe

veelheid negentiende-eeuwse redundantie. In deze eind twintigste-eeuwse ver

talingen zijn de dialogen aanzienlijk strakker aangehaald; hier en daar zijn ze ook 

ingekort, maar minder dan in de versies die gespeeld zijn.'18 

Ook het feit dat in 15751, bij de enscenering van Een poppenhuis door Toneelgroep 

de Appel, in het programmablad expliciet vermeld werd dat het hier om de uitge

breide versie ging gebaseerd op de vertaling van Clant van der Mijll-Piepers, kan 

15 De coupures die Lugné-Poe en Eleonora Duse eerder in Ibsens srukken aanbrachten, laat 

ik hier buiten beschouwing. Hun ingrepen werden als slordigheden geïnterpreteerd die 

topattiesten zich, al dan niet tetecht, meenden te kunnen veroorloven. Wat hier ook bui

ten beschouwing blijft zijn die coupures die door financiële overwegingen lijken te zijn 

ingegeven. Zo werd Een poppenhuis lang niet altijd met dtie kinderen en een tweekoppige 

huishoudelijke staf opgevoetd zoals Ibsen voorschreef. Ook 'menigtes' werden nogal eens 

geschrapt. 
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worden geïnterpreteerd als een aanwijzing dat het spelen van de ingekorte versie 

de gebruikelijke gang van zaken was. 

Behalve het inkorten van de tekst, zoals dat vanaf 1925 dus gebruikelijk was, 

bracht men in de jaren zestig nog een verschuiving aan ten opzichte van het ori

gineel: het idioom waarin de teksten geschreven waren, werd aangepast aan de ei

sen van de eigentijdse omgangstaal. Hierboven werd al vastgesteld dat men de 

vertalingen van de generatie Clant van der Mijll-Piepers in de jaren vijftig en zes

tig als ouderwets begon te ervaren. De logische consequentie was het modernise

ren van Ibsens idioom. Ook in dit opzicht lieten Cora en Sybren Polet zich niet 

onbetuigd. Zo werd hun vertaling van Hedda Gabler (Nederlandse Comédie, 1966) 

geprezen als actueel en modern. In 1977 (Haagse Comédie) was hij dat, mogelijk 

in bijgewerkte vorm, nog steeds: helder, doeltreffend, snel, exact en modern. De 

door Globe gebruikte vertaling van De wilde eend [1973) heette op enkele details 

gemoderniseerd te zijn en bevatte geen zware tonen.19 Om nog een ander voor

beeld re noemen: ook Ferd Sternebergs vertaling van Hedda Gabler (Nieuw Neder

lands Toneelgezelschap, 15157) werd actueel en modern genoemd. 

Cora en Sybren Polet werden na 1979 opgevolgd door Karst Woudstta als 

dé Ibsen-vertaler. Ruim de helft van de Nederlandse Ibsen-producties in de jaren 

tachtig werd gespeeld in een vertaling van zijn hand. Recensenten merkten ech

ter slechts zelden iets over die verralingen op. Zijn Hedda Gabler heette in het pro

grammablad van het Reizend Volkstheater (1987) 'modern' te zijn. Diezelfde ver

taling werd in 1982 als 'goed klinkend' beoordeeld. 

Als het wetk van de Polets naast dat van Woudstra wordt gelegd, is overi

gens meteen duidelijk dat Woudstra minder ver gaat in dat aanpassen dan de 

16 Top Naeff, Groene Amsterdammer 20.10.1j25: Dop Bles, Stem V. 1925, P939-43. Zie ook 

Algemeen Handelsblad 19.10.1925. 

17 Zie bijvoorbeeld W.Boswinkel, NRC 11.3.1975. 

18 Henrik Ibsen: Een poppenhuis: Spoken. Vertaling Cora & Sybren Polet, nawoord Amy van 

Marken. Amsteidam 1976, PI74; De wilde eend: Hedda Gabler. Vertaling Cora & Sybren Polet, 

nawoord Amy van Marken. Amsterdam 1977, P203. 

19 NRC 14.12.1973. In het Stageverslag van Spoken (Zuidelijk Toneel Globe, 1975) door Marjo 

Worms (1975, p6) worden de wijzigingen besproken die Ton Lutz en zijn acteuts nog in de 

vertaling van de Polets aanbrachten. Er werd in de rekst gewijzigd op die plaatsen waar 

hij niet helder genoeg was, waar hij ouderwets of pathetisch, ongewild komisch of te loca-

lisetend was en waar hij een emotie uitdrukte die ook gespeeld kon worden. 
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Polets. Hij blijft duidelijk dichter bij het origineel en houdt meer vast aan de ma

nier van formuleren zoals Ibsen die voor zijn personages koos.20 

Zie ter illustratie pp. 158-idi: een/raiment uit Hedda Gabler - in het Noors en in drie vertalingen. 

6.4 De periode 197z-1988: bewerkingen 
Bewerkingen, eerder omschreven als verschuivingen ten opzichte van het origi

neel die de communicatieve waarde van de tekst direct beïnvloeden, komen tot 

1972 slechts heel sporadisch voor. Ze zijn op de vingers van één hand te tellen. Zo 

werd de Hedda Gabler van de Salon des Variétés in L891 niet afgesloten met Bracks 

'zoiets doet men toch niet' maar met 'God erbarme zich mijner', een ingreep die 

volgens de recensent van de Amsterdammer de vertoning zeer ten goede kwam, 

maar die het stuk wel van een geheel ander slotakkoord voorzag. Juist ook die oor

spronkelijke laatste zin werd anno r8pr ervaren als tekenend voor Ibsens nauwe

lijks te verteren nihilisme.21 

Een andere, vergelijkbare ingreep - vergelijkbaar omdat hij ook door 

morele overwegingen lijkt te zijn ingegeven - was het grotendeels schrappen van 

de 'beruchte scène' van Nora en Rank in het tweede bedrijf van Een poppenhuis 

20 Wanneer we de verhandeling rot zover overzien, kan gesreld worden dar de norm waar 

verralers en recensenten zich (implicier) aan hielden, rechr deed aan Ibsens streven om 

zijn personages in natuurlijke raal met elkaar te laten converseren. Toch zijn er vertalers 

en recensenten die in de tekst iets anders ror uitdrukking gebracht wilden zien: het ge

heimzinnige, stemmingsvolle en mysterieuze. Een voorbeeld van zo'n recensenr is J.H. 

Rössing (die zich in 1897 overigens ook als verraler deed gelden). Zo prees hij de verraling 

van Spoken die de Salon des Variétés in 1890 gebatikte als 'in de toon van het stuk', want de 

gtondstemming was een groot vetdriet; de vertaling van John Gabriel Borkman (Veteenigde 

Rottetdamsche Tooneelisten, 1897) vetootdeelde hij juist vanwege een gebrek aan srijl en 

een tekort aan gevoel voot stemming. De vettaling waarin De Tooneelvereeniging in 1918 

John Gabriel Borkman opvoerde, vond Rössing niet visionair genoeg. Zie achtereenvolgens 

Nieuws van den Dag 6.9.1890; 26.3.1897; 22.4.1918. 

Een voorbeeld van een vertaling die net boven het alledaagse uitging, was die van Kleine 

Evolf, in 1979 dooi Martin Hattkamp voot de Haagse Comédie gemaakt. Hans van den 

Bergh sprak van een 'gepolijsre verraling mer een iers gestileerd taalniveau' (Patool 3.11. 

197?)- De vanuit een realisrische norm opgetekende observaties van Bert Jansma (Binnen

hof 2.11.1979) en Ko van Leeuwen (Haarlems Dagblad 2.11.1979) wijzen op herzelfde: 'de ver

taling had best wat scherper aangepunr kunnen worden' en 'overjarig klinkende vertaling'. 

21 Fr., Amsterdammer 12.4.1891. 
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(Tooneelvereeniging, 1918). Deze ingreep werd door de recensenr van de Maasbode 

met instemming begroet en leidde ertoe dat hij de voorstelling, onder voorbe

houd, voor de goed ontwikkelde katholiek niet hoefde af te keuren, hoewel voor

zichtigheid, als altijd bij Ibsen, geboden bleef.u 

Met ingang van seizoen 15172/1973 kwam hier verandering in. In de periode 

1972-1988 was er in ongeveer één derde van het totaal aantal ensceneringen sprake 

van een bewerkte hoofdtekst. Die bewerkingen lieten zich steeds in één van de 

vier volgende categorieën onderbrengen.23 

A Ensceneringen waarbij Ibsens hoofdtekst sterk was gereduceerd met als 

consequentie dat de nadruk op de structuur en daarmee op de geconstru

eerdheid van de tekst kwam te liggen. In de extremere gevallen waren er 

personages geschrapt en werd het stuk onder een veranderde titel gespeeld. 

In bijna alle gevallen werd ook de gesloten structuur van Ibsens hoofdtekst 

opengebroken. 

B Ensceneringen waarbij Ibsens hoofdtekst niet alleen sterk werd geredu

ceerd, maar ook de verhaallijn werd losgelaten. Het stuk van Ibsen fun

geerde niet langer als de basis van de enscenering, maar als een uitgangs

punt, als de leverancier van een 'thema' waarop men voortborduurde met 

gebruikmaking van ander rekstmateriaal. 

C Ensceneringen waarbij kleine tekstfragmenten in de slotscènes waren in

gevoegd die, bescheiden als ze oogden, verstrekkende gevolgen hadden 

voor de betekenis van de enscenering. 

D Ensceneringen waarbij doelbewust gebruik werd gemaakt van de ver

ouderd klinkende verraling van Clant van der Mijll-Piepers. 

Lees verder op pagina 162. 

22 Maasbode 15.4.1918. De Rosmmholm van Theater (1963) is nog een voorbeeld. Gomperrs 

sprak van eigenmachrige wijzigingen en even eigenmachtige coupures (Parool 1.4.1963). 

23 Een reksr bewerken kan op verschillende manieren. Formeel gezien vallen er vier hoofd-

procédés te onderscheiden. Men kan aan een rekst elementen roevoegen. men kan er ele-

menren uit weglaten, men kan elementen vervangen en men kan elemenren een andere 

plaars geven. Et kan, met andere woorden, sprake zijn van additie, deletie, substitutie en 

mutatie. Deze vier termen voldeden echtet niet om te beschrijven wat er met Ibsens 

hoofdtekst gebeurde. 
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Hedda Gabler (SV XI, f348 ci 

L0VBORG Ja, det er jo necop det, jeg ikke begriber - nu bagefter. Men sig mig 

sä, Hedda - var der ikke kxrlighed pâ bunden af forholdet? Var det ikke fra 

Deres side, som om De vilde ligesom rvxtte mig ren, - nâr jeg tyed til Dem i 

bekendelse? Var det ikke sa? 

HEDDA Nej, ikke ganske. 

L0VBORG Hvad drev Dem da? 

HEDDA Finder De det sa rent uforklarligt, om en ung pige, - nâr det kan ske 

sâdan - i londom -

L0VBORG Nà? 

HEDDA At en da gerne vil kikke lidt ind i en verden, som -

L0VBORG Som-? 

HEDDA - som en ikke har lov til at vide besked om? 

L0VBORG Det altsâ var det? 

HEDDA Det ogsâ. Det ogsâ, - tror jeg nasten. 

L0VBORG Kammetatskab i livsbegaaet. Men hvor kunde sa ikke det ialfald biet ved? 

HEDDA Det er De selv skyld i. 

L0VBORG Det var dem, som bred. 

HEDDA Ja, da der var overhangende fare for, at der vilde komme virkelighed 

ind i forholdet. Skam Dem, Ejlert Lovborg, hvor kunde De ville forgribe 

Dem pâ - pâ Deres frejdige kammerat! 

L0VBORG (knugtr handmie) Â, hvorfor gjorde De ikke alvor af det! Hvorfor skod 

De mig ikke ned, som De rrued med! 

HEDDA Sa rxderjeg for Skandalen. 

L0VBORG Ja, Hedda, De er fejg i gründen. 

[...] 

HEDDA Og jeg er fejg. (bajer sig narmete hen til ham, uden at se ham i ajiiene, 03 

siger sagtere:) Men nu vil jeg betro DemNoget. 

L0VBORG (spœndt) Nâ? 

HEDDA Det, at jeg ikke tutde skyde Dem ned -

L0VBORG Ja?! 

HEDDA - det var ikke min argeste fejghed - den aften. 

L0VBORG [sa et fljeblik pd hende, begriber, og hvisker lidenskabeligt) 

Â, Hedda! Hedda Gabier! Nu skimtet jeg en dulgt grund under kammerats-

kabet! Du og jeg -! Det var dog livskravet i dig -
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Vertaling: J. Clant van der Mijll-Piepers (15107, pj 18-315") 

IÖVBORG Ja, dat begrijp ik ook niet, nu... achterna. Maar zeg mij nu toch eens 
Hedda, ...lag er geen liefde op den bodem van die verhouding? Was het niet 

van uw kant, iets alsof u mij weer wilde reinigen als ik tot u vluchtte met 

mijn biecht? Was dat het niet? 

HEDDA Neen, niet heelemaal. 

LÖVBORG Wat dreef u dan? 

HEDDA Vindt u het zoo heelemaal onverklaarbaar dat een jong meisje, ...als zij 

er kans toe ziet... in 't geheim... 

LöVBORG Wat dan? 

HEDDA Dat zij dan graag eens een kijkje wil nemen in een wereld, waarvan... 

LÖVBORG Waarvan?... 

HEDDA ...waarvan je heelemaal niets weten mag? 

LÖVBORG Was het dat dus? 

HEDDA Dat ook. Dat ook. Geloof ik ten minste. 

LÖVBORG Kameraadschap in levensbegeerte. Maar waarom kon die althans 

niet blijven bestaan? 

HEDDA Dat is uw eigen schuld. 

LÖVBORG U heeft 't afgemaakt. 

HEDDA Ja toen et gevaar dreigde dat er te veel realisme in onze verhouding 

komen zou. Foei toch Ejlert Lövbotg, om u te vergrijpen aan uw... 

uw onbevangen kameraad! 

LÖVBORG (balt de handen) Och, waarom heeft u 't maar niet in ernst gedaan! 

Waarom schoot u mij maar niet neer, zooals u dreigde te doen! 

HEDDA Zóó bang ben ik voor schandaal! 

LÖVBORG Ja, Hedda, diep in uw ziel is u laf. [...] 

HEDDA En ik ben laf (buigt zich dichter naar hem toe, zonder hem in de oogen te 

zien, en zegt dan zachter). Maar nu zal ik u eens iets vertellen. 

LÖVBORG (gespannen) Wat dan? 

H E D D A Dat ik u niet durfde neerschieten... 

LÖVBORG Ja?! 

HEDDA ...dat was mijn ergste lafheid niet ...dien avond. 

LÖVBORG (kijkt haar een oogenblik aan, begrijpt dan en /luistert hartstochtelijk). 

O Hedda! Hedda Gablet! Nu zie ik wat onder de kameraadschap verborgen 

lag! Jij en ik...! Het was toch de levensdrang in je... 
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Vertaling: Cora en Sybren Polet (1966, v47-4 

LÖVBORG Achteraf begrijp ik dat zelf ook niet. Maar vertelt u eerlijk, Hedda, 

was het toch niet liefde die u toen voor mij voelde - toen u mij die dingen 

liet bekennen? Was het niet als om mij door middel van een soort biecht 

schoon te wassen? 

H E D D A Nee, niet direct. 

LÖVBORG Wat was het dan? 

HEDDA Vindt u het zo onbegrijpelijk dat een jong meisje, als ze de kans krijgt 

om stiekum... 

LÖVBORG Nou? 

HEDDA ...een glimp op te vangen van een wereld die voor haar taboe is - dat ze 

die kans dan aangrijpt? 

LÖVBORG Dat was het dus. 

HEDDA Dat was één van de redenen geloof ik. 

LÖVBORG Nieuwsgierigheid als basis voor vriendschap. Maar waarom kon dat 

dan niet zo blijven? 

HEDDA Dat was uw eigen schuld. 

LÖVBORG U hebt er een eind aan gemaakt, niet ik. 

HEDDA Ja, toen onze vriendschap een al te werkelijke vorm dreigde aan te 

nemen. Foei, Eilert Lövborg - hoe kon u het vertrouwen van uw vriendin zo 

beschamen. 

LÖVBORG O, waarom hebt u het niet gedaan? Waarom hebt u mij niet 

doodgeschoten, zoals u dreigde te doen? 

HEDDA Omdat ik bang was. Voor een schandaal. 

LÖVBORG Ja, in uw hart bent u laf. 

[...] 

HEDDA En ik ben laf. Maar nu zal ik u iets vertellen? 

LÖVBORG Ja? 

HEDDA Dat ik u niet dood durfde te schieten - dat was niet mijn groorste 

lafheid, die avond. 

LÖVBORG O, Hedda! Hedda Gabler! Ik begrijp nu watje diep in je hart in onze 

vriendschap zocht. De werkelijkheid! Het leven zelf! 
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Vertaling: Karst W o u d s t r a f15187, P257-258) 

LÖVBORG Dat is ook juist wat ik niet begrijp, - nu, zoveel jaren later. Maar, 
Hedda, - wat daar achter schuil ging, was dat geen liefde? Was het niet zo dat 
u mij als het ware wilde schoonwassen, - wanneer ik u alles moest opbiechten 
dat ik had uitgehaald? Was dat het? 

H E D D A Niet helemaal. 

LöVBORG Wat was het dan? 

HEDDA Vindt u het echt zo onbegrijpelijk dat een jong meisje, - als ze zonder 

dat iemand er iets van merkt -

LÖVBORG Wat? 

HEDDA Dat ze iets probeert te weten te komen van wat er allemaal gebeurt in 

een wereld waar -

LÖVBORG Waar - ? 

HEDDA - Waar iedereen van vindt dat ze daar maar beter niets van kan weten? 

LÖVBORG Wasdathet? 

H E D D A Dat ook. Dat ook, - denk ik. 

LÖVBORG Allebei dezelfde levenshonger. Maar waarom hield onze vriend

schap dan geen stand? 

HEDDA Dat was uw eigen schuld. 

LÖVBORG U was het anders die mij niet meer wilde zien. 

HEDDA Toen wat er tussen ons was in iets heel banaals dreigde te veranderen. 

Dat u zich niet schaamde u op een dergelijke manier te vergrijpen aan -

aan uw trouwe kameraad? 

LÖVBORG (handenwringend) Waarom hebt u toen niet gedaan waar u mee 

dreigde? Waarom hebt u mij niet toen niet neergeschoten? 

HEDDA Ik was bang voor het schandaal dat zoiets veroorzaakt zou hebben. 

LöVBORG Eigenlijk, Hedda, bent u laf. [...] 

HEDDA En ik ben laf. (buig t zich naar hem toe, zonder hem in de ogen te kijken en 

fluistert) Maar nu is er nog iets dat ik 11 wilde toevertrouwen. 

LÖVBORG (gespannen) En dat is? 

HEDDA Dat ik u niet durfde neer te schieten -

LÖVBORG Ja-?! 

HEDDA - eigenlijk was ik nog veel laffer, die avond. 

LÖVBORG (kijkt haar een ogenblik lang aan, begrijpt dan wat ze bedoelt cnjluistert 
hartstochtelijk) Hedda! Hedda Gabler! Is dat wat er tussen ons was? Jij en ik - ! 
Dus toch een verlangen om te leven -
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A. Ensceneringen waarbij de hoofdtekst sterk was gereduceerd. De eerste Ibsen 
die hier terecht ook als een bewerking werd aangekondigd, was de Hedda Gabler 
die Hans Croiset in 15172 bij Globe regisseerde.24 Dat het hier inderdaad om een 
bewerking ging, dus om meer dan om een eigentijds gemaakte editie van het stuk, 
werd in de eerste plaats duidelijk uit de teacties in de pers. In de recensies kwa
men zinssneden voor als 'Croiset had de tekst van alle franje ontdaan', 'Croisets 
modernisering', 'Croiset sneed alle tierelantijnen weg' en 'Croiset heeft het stuk 
van overbodigheden ontdaan'.25 De consequentie van dit alles was dat de struc
tuur van het stuk bloot kwam te liggen, zoals een aantal recensenten signaleerde. 

24 Dit was niet de eetste als bewerking aangekondigde productie. Op de programmafolder 

bij de Hedda Gabler die hier in 1955 door een Engels gezelschap rond Peggy Ashcroft ge

speeld werd, werd het stuk zelfs aangekondigd als 'Max Faber's adaptation of Hedda 

Gabler'. Toch werd bij die gelegenheid door geen van de recensenten van een bewerking 

gesproken. Blijkbaar had Faber het stuk van Ibsen niet wezenlijk aangetast en was hier 

slechts sprake van een aangepaste vertaling. Ook de Poppenhuis-productie van de Haagsche 

Comédie (1955) werd ten onrechte als een bewerking gepresenteerd (zie noot 14). 

In 1971 werd bij Globe Een vijand van het volk opgevoerd in de bewerking die Arthur Miller 

in 1950 gemaakt had. Het is de vraag of je hieruit al een veranderde houding van theater

makers ten opzichte van de geschreven toneeltekst kunt afleiden. In feire werd hier een 

tekst van de ene klassieke auteut door die van een andere vervangen. 

De aanduiding 'bewerking' wordt door theatetmakers overigens maar zeer sporadisch ge

bruikt, ook na 1972. In de programma's wordt de gebruikte tekst bijna altijd aangeduid 

als 'vertaling'. 

25 Zie achteteenvolgens A. Koolhaas, Vrij Nederland 15.2.1972; P. Ruivenkamp, Haagsche 

Courant 23.11.1972; Ischa Meyer, Parool 23.11.1972; André Matthijsse, Vaderland 30.1.1973. 

Een (steekptoefsgewijze) vergelijking van het script van Croiset en de door hem als basis

tekst gebruikte vettaling van de Polets, maakt overigens duidelijk dat daarmee niet alles 

is gezegd. Zo waten bijvoorbeeld ook de wijnranken geschrapr waarmee Hedda Eilert in 

haar verbeelding getooid ziet. 

Wanneer men de rwee versies van bijvoorbeeld het gesprek tussen Eilett en Hedda in het 

tweede bedrijf naast elkaat legt, vinden we een verandering die in het vetlengde daarvan 

lijkt te liggen en die op een zekere prozaïsering ten opzichte van de oorspronkelijke tekst 

wijst: daar waar de Polets nog vertalen 'als om mij door middel van een soort biecht 

schoon te wassen', geeft Croiset 'afbrengen van mijn leven in de goot'. 

Andete door Croiset aangebrachte wijzigingen lijken wel door de kwalificaties als 'modet-

nisering' en 'van overbodigheden ontdaan' uit de pets gedekt te wotden. Zo zijn hier en 

daar clauzen geschrapt en in elkaar geschoven en is een enkel woord door een modernere 

variant vervangen. Van 'vriendschap' maakte Croiset bijvootbeeld 'relatie'. Ook de over

gangen van 'u' naar 'jij' (en weer terug) zouden als een modernisering gekarakteriseerd 

kunnen worden, al is het ook een teken dat het gesprek tussen Hedda en Eilett, gaande

weg steeds meer aan intimiteit wint. 
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Die indruk werd ongerwijfeld ook in de hand gewerkt door een ingreep die veel 

verder ging: Croiset brak ook de gesloten structuur van het stuk open. In een 

gedeeltelijk in het programma afgedrukte inleiding die Croiset bij aanvang van 

de repetities gehouden had, deelde hij mee dat hij van plan was de voorstelling 

met de laatste pagina van het script te laten beginnen. Op die manier zou het pu

bliek zich niet langer mee laten slepen door het verhaal, maar zou het vanaf het 

begin proberen de draden te ontwarren die uiteindelijk naar Hedda's zelfmoord 

leidden.26 

Dit was een ingreep die tot op dat moment zijn weerga niet kende. Dit 

was meer dan een modernisering of stroomlijning, noodzakelijk geacht om Ibsen 

zoveel jaren later nog over het voetlicht te kunnen brengen. Hier werd een we

zenlijk aspect van Ibsens dramaturgie, de gesloten structuur en de zorgvuldige 

opbouw van zijn stukken, te niet gedaan. 

Na deze Hedda Gabler van Croiset volgden nog twee producties waarin 

men ook én Ibsens tekst indikte én de gesloten structuur van het stuk openbrak. 

En in vergelijking met Croiset ging men daarbij nog rigoureuzer te werk. 

Werd de i5>72-enscenering nog aangekondigd als een 'bewerking' geba

seerd op de vertaling van Cora en Sybren Polet, bij het Onafhankelijk Toneel dat 

in 1977 Hedda Gabler speelde, liet men in de programmafolder vermelden dat het 

hier om een productie 'n.a.v. de vertaling van cora en sybren polet' ging. En daar 

waar Croiset onder meer clauzen in elkaar had geschoven en de tekst wat strakker 

had gemaakt, werd door de leden van het Onafhankelijk Toneel grondig in de 

tekst geschrapt. Gereduceerd tot de helft, schatte Willem Jan Otten in de Vrij 

Nederland van 8 februari. Het resultaat was een gecondenseerde, op de plot toe

gespitste, uit flarden dialoog opgebouwde toneeltekst.27 De duur van de voorsrel-

ling was navenanr. In plaats van de gebruikelijke twee-en-een-half i drie uur, 

speelde het Onafhankelijk Toneel Hedda Gabler in één à anderhalfuur weg.28 

26 Vijf recensenten maakten melding van deze ingreep: Ben Bos, Nieuwe Linie 20.12.1972; Jan 

Spierdijk. Telegraaf 24.11.15172; Ber Huising, Trouw 24.11.1972; de recensenr van het Alge

meen Dagblad, 24.11.1972 en Koolhaas (ibidem). 

27 H. van den Bergh, Parool 28.1.1977; Gerardjan Rijnders, Toneel Tearraal 98 (1977) nr.2, p9-

10 en Anron Deering, Algemeen Dagblad 27.1.1977. 

28 Volgens scharringen van de recensenr van de Ijmuider Couranr van 28 januari 1977 en van 

Van den Bergh. 
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Verder was de rol van Berte geschrapt.29 Daar stond wel wat tegenover. Eén van de 
acteuts speelde 'toneelknecht' en riep bij aanvang: 'Aanvang Hedda Gabler van 
Henrik Ibsen, eerste bedrijf, het is ochtend'. Daarmee werd een deel van de neven
tekst tot hoofdtekst gemaakt. 

De recensenten twistten erover of door die reductie tot ongeveer de helft 
van het origineel de structuur van het stuk werd aangetast.30 In ieder geval ge
beurde dat wel door het optreden van de toneelknecht. Daarmee werd ook hier 
Ibsen zorgvuldige constructie opengebroken. 

Nog extremer sprongen in 1985 Jan Decorte en de zijnen met Ibsens 
hoofdtekst om. Bij Het Trojaanse Paard stonden de toeschouwers na 'nauwelijks 
meer dan een halfuur' c.q. 'drie kwartier' weer buiten.31 Verreweg het grootste 
deel van Ibsens tekst was geschrapt. In de dialogen beperkte men zich tot het 
hoogstnodige.32 De bewerking werd dan ook gekarakteriseerd als een excerpt, een 
uitvergrote anekdote en een tot op het bot gefileerde intrige waaruit het psycho
logisch-realistisch verloop verwijderd was.33 

Uit de omschrijvingen van de rollen zoals die in de programmafolder 
waren opgenomen, kan worden afgeleid dat dit keer niet alleen de rol van Berte, 
maar ook die van Tante Juliane geschrapt was. Net als bij het Onafhankelijk To
neel stond daar ook dit keer wat tegenover: een tekstloos optreden van een 'toneel
knecht' en een toespraak van de regisseur bij aanvang van de voorstelling.34 

29 In her programma kwam ze in ieder geval niet meer voor. 

30 Otten vond dat de handeling door de ingrepen ongerijmd geworden was. De Groor (Vrije 

Volk, 2.6.1.1977) en Heyer (NRC, 27.1.1977) spreken respectievelijk over 'een zeer tot zijn 

essentie tetuggebtacht stuk - niets dan lof daarvoor' en een 'sraketsel. [...] sobet als het 

houtwerk rondom, waarin we zeer helder het gedrag van de personages en hun motivaties 

te zien krijgen'. 

31 Her gaar om de horloges van Hans Oranje (Trouw, 14.3.1986) tegenover die van Marian 
Buijs (Haarlems Dagblad, 13.3.198(3) en Jan Middendorp (Volkskrant 14.3.1986). Heyer 
(NRC, 13.3.198«), Oomens (Algemeen Dagblad, 17.3.1986) en Pegman (Utrechrs Nieuws
blad, 12.4.1986) houden het op nog geen, tespectievelijk een kleine en nauwelijks drie 
kwartier. 

32 Middendorp noemt, als vetdwenen elementen, de verwijzingen naar Hedda's zwanger

schap en de wetenschappelijke ambities van haar man. Oranje spreekt in zijn recensie in 

iedei geval van de 'summiere teksten' die uit de monden van de acteurs kwamen. 

33 Zie achtereenvolgens Buijs, Pegman, Oomens en Heyer. 

34 Uir de recensies blijkr in ieder geval niet dat de toneelknecht wel tekst had. Er is ook nog 

sprake van een door Elvsted gezongen smartlap: 'Warum bin ich so allein' (Buijs). 
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In die toespraak sprak Jan Decorte het publiek verontschuldigend toe: de voor

stelling zou weliswaar doorgaan, maar was niet helemaal geworden wat men ge

wild had. Alles had tegen gezeten: bij het gebruik van Bengaals vuur was brand 

ontstaan waarbij én twee hoofdrolspelers waren omgekomen én het decor volle

dig verwoest was. Decorte zou dus zelf wat moeten improviseren. Na een verbale 

schets van hoe prachtig het er allemaal uit had gezien en het verzoek, aan het pu

bliek, om de onvolkomenheden door de vingers te willen zien, kon de voorstel

ling beginnen.35 

Ook hier werd de gesloten wereld van Ibsens stuk dus rigoureus door

broken. Door deze gesproken inleiding werd de toneelwerkelijkheid nadrukkelijk 

als fictie of als toneelwerkelijkheid gepresenteerd. 

Een absoluut korre-record werd in het seizoen 15187/88 gevestigd door het 

in Rotterdam gevestigde Krochttheater. Onder de titel Kon & goed bracht dit ge

zelschap, waarvan een aantal leden eerder met Jan Decorte had samengewerkt, 

een serie 'wereldberoemde toneelstukken' die men er gegarandeerd - zoals de fol

ders beloofden - binnen vijftien minuten per stuk doorheen joeg. Een van de 

stukken uit de gestadig groeiende reeks was Ibsens Spoken dat als motto meekreeg 

'gefluister in het duister, geheugen als een leugen (syphilis, incest, zelfmoord)'.36 

B. Ensceneringen waarbij de hoofdtekst sterk was gereduceerd en de verhaal
lijn was loslaten. In de voorstelling Landschap zeezicht, die drie vrouwelijke leden 

van het Onafhankelijk Toneel in 1980 maakten van Ibsens De vrouw van de zee, was 

de afstand tot Ibsens tekst nog groter geworden.37 Nu was het oorspronkelijke 

35 Middendorp, Oomens, Pegman, Buijs, Maarten van Nispen, Parool 13.3.1986. 

}6 NRC 11.12.1987. In zijn recensie over deze reeks, in de Volkskrant van 11 januari 1988, 

waarin een steeds wisselende selectie uit tenslotte zestien stukken werd gepresenteerd, 

wijdde Hein Janssen een passage aan Spoken. Na vooral de sfeertekeningen sterk genoemd 

te hebben vervolgde hij met: 'Als Spoken gespeeld wordt, dringen dooi het halfduister de 

ondetdtukte hartstochten en bloedschande dooi.' In een interview met Paul Hellman 

(NRC 11.12.1987) verwoordde Henri van Zanten de uitgangpunten als volgt: 'Het is de 

vraag of het altijd nodig is de tekst heilig te verklaren [...]. Wanneer je een deel ervan ver

vangt door handelingen , situaties en lichaamstaal blijkt vaak dat de bedoelingen van het 

stuk duidelijk« worden. We besparen veel tijd door karakrers aan te scherpen tot arche

typen en af te zien van de opbouw van een psychologisch veiantwooide spanningsboog.' 

37 De ptoductie heeft twee versies gekend. De eersre speelde in februari 1988, de rweede in 

oktobet/november. Alleen over die tweede vetsie is materiaal beschikbaar. 
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uitgangspunt van deze ptoductie ook niet een enscenering van De vrouw van de zee 

geweest. In een interview in het Leidsch Dagblad, verwoordden de maaksters de 

ontstaansgeschiedenis van Landschap zeezicht als volgt: 

'Landschap zeezicht is ontstaan uit een idee van twee van ons om een programma 

te maken over de fascinatie die landschappen en zeegezichten voot kunstenaars 

hebben, de romantiek die erop wordt geptogrammeerd. Ook in ons riepen ze 

aangename associaties op, terwijl we wisten dat de weikelijkheid behoorlijk 

tegenviel. Maar dat intrigeerde ons juisr, die kloof tussen fantasie en werkelijk

heid, russen de boswandeling waar je zo naar verlangd hebt en de natte voeten 

die je daarbij krijgt. We waren er al een rijd mee bezig, zonder bevredigend 

resultaat ovetigens, toen we bij toeval stuitten op De vrouw van de zee van Ibsen. 

Dat stuk sloot thematisch zo perfect aan dat we het als uitgangspunt hebben 
,38 

genomen. 

Niet een ensceneting van Ibsens stuk dus, maar Ibsens stuk omdat het thema

tisch zo perfecr aansloot bij wat de maaksters voor ogen stond. In de programma-

folder noemden de maaksters - waatonder een 'plasties vormgeefster' - als één 

van hun ambities 'een zo optimaal mogelijk spanningsveld tussen mensen en 

dingen op het toneel te creëren'.39 In de uiteindelijke productie was dan ook een 

belangtijke rol weggelegd voor objecten. Verder werden de acht rollen door drie 

actrices gespeeld, die, naar eigen zeggen, niet ieder een specifieke rol voor hun 

rekening namen.40 Het is bij dit alles niet zo verwonderlijk dat er van Ibsens 

hoofdtekst in de ptoductie niet veel overbleef. Zowel de verhaallijn als de dialogen 

waren aangetast. 

Wat die vethaallijn betreft: die was alleen nog in de programmafolder 

terug te vinden, op het toneel was er niets meer van over. Gegevens en fragmen

ten waren uit het stuk gelicht, van commentaar voorzien en met ander - gevon-

38 Interview door Hanny van der Harsr, Leidsch Dagblad [?].[?].1980. 

39 Opgenomen in Netry Droog: De opvoerinnstraditie van de vrouw van de zee van Hf nrik Ibsen in 

Nederland. Amsterdam 1988. [Nota in het kader van de studie Theaterwetenschap). Droog 

meldt op pagina negen dat 'de dekorelementen annex attributen zelfs in de personagelijst 

waren opgenomen'. 

40 Zie de programmafolder. Rutten (Trouw, 27.10.1j80) en Bobkova (Financieele Dagblad. 

21.11.1j80) gingen ervan uit dat de actrices alleen de rollen van Ellida en haat twee stief

dochters voor hun rekening namen. 
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den of zelfgemaakt - tekstmateriaal gerangschikt tot een 'verhaal in scherven', 

tot een 'grillig mozaïek van gevoelens en verlangens'. Ibsens dialogen waren gere

duceerd tot losse zinnetjes die veel weg hadden van hardop gezegde gedachten-

flarden.41 

Waar het uiteindelijk op neerkwam was dat de verhouding toneel-auteur 

- theatermakers in deze productie voor het eerst op z'n kop werd gezet. Niet 

Ibsens hoofdtekst stuurde de acteurs in wat ze moesten doen, maar de theaterma

kers hadden een tekst van Ibsen volledig naar hun hand gezet.42 Hana Bobkova 

verwees in haar recensie dan ook naar de pogingen van de avant-garde om de he

gemonie van de auteur te doorbreken. 

Hoewel vaak is gesuggereerd dat dit soort producties in de experimentele 

jaren zeventig en tachtig schering en inslag was, is deze De vrouw van de zee lang 

enig in zijn soort gebleven. Hetzelfde procédé volgend speelde het Noorse Bak-

rruppen hier in 1951t 'acties, poëzie en geluid' rondom Wanneer wij doden ontwaken, 

waarin nog slechts flarden van Ibsens plot vielen te ontdekken. In 1992 ondernam 

Theaterkollektief ELS iets vergelijkbaars met Een poppenhuis dat ondet de titel 

Nora werd gepresenteerd als een 'vreemdsoortig ondetzoek naar de essentie van 

Ibsens dialoog, gespeeld door twee dansetessen, twee actrices en [vier] onhandig 

stamelende [oude mannen] op video'.4' Vier jaar latei confronteerde Jeroen van de 

Berg zijn op ritme vertaalde en ingekorte versie van hetzelfde stuk - 'een uitge

beende tekst in hedendaags jargon' - mer tussenscènes waarin de dienstbode 

fragmenten voorlas uit de toman De vier maaltijden van de Israëlische schrijver Meir 

Shalev. Deze 'magische' passages waren bedoeld als tegenwichr voor Ibsens sttaffe 

logica en de benauwende, analytische sfeer in zijn stuk.44 

41 Uit de programmafolder en de recensies van Hanny Alkema (Toneel Teatraal lol (1980) 

nr.9/10, P23), Ko van Leeuwen (Haarlems Dagblad, 15.10.1980) en die van Hana Bobkova. 

42 Op dat laatsre werd ook in de programmafolder gewezen. 

43 Loek Zonneveld recenseerde de enscenering van Baktruppen in de Volkskranr van 11 

maart 1991. Dick van den Heuvel wijdde als enige een recensie aan Een poppenhuis (Nora) 

van ELS (Nieuws van de Dag7.2.i992). Nadat de actrices en danseressen het verhaal in korte 

bewoordingen hadden uiteengezet, werden de toeschouwers door middel van beweging 

en tekst - fragmenten uit het toneelstuk afgewisseld met korte monologen vol vraagstel-

lingen - meegenomen in de gedachtenwereld van Nora. 

44 Saskia de Boer, Haarlems Dagblad 15.10.1996; Hanny Alkema, Trouw 14.10.1996; Margrier 

Prinsen, Utrechts Nieuwsblad ?. 10.1996; Loes Gompes, Uitktant, oktober 1996. 
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C. Ensceneringen waarbij kleine tekstfragmenten in de slotscènes waren inge
voegd. Bij de derde soort bewerkingen, gaat het steeds om relatief bescheiden 

wijzigingen in de slotscènes die verstrekkende gevolgen hadden voor de beteke

nis van de enscenering. De makers van Pijlers van de samenleving (Haagse Comédie, 

1978), De vrouw van de zee (Zeno, 1987] en van Wanneer wij doden ontwaken (RO Thea

ter, 1984) schreven hun eigen visie over de door Ibsen gedicteerde slotscène heen. 

De eerste enscenering in deze reeks was die van Pijlers van de samenleving, 

in i$y8 geregisseerd door Kees Coolen bij de Haagse Comédie. In het programma

boekje werd niet van een bewerking gerept. Na de integraal opgenomen vertaling 

van Martin Hartkamp volgde echter een 'herzien slot' plus een verklarend schrij

ven. Uit dat schrijven blijkt dat de tekst van Hartkamp voor de opvoering in over

leg met de regisseur gewijzigd en ingekort was, maar dar de voornaamste wijzi

ging die herziene slotscène betrof.45 

In vergelijking met het origineel was een aantal clausen geschrapt en was 

de volgorde enigszins omgewerkt. Zo was de laatste zin niet langer 'Waarheid, 

vrijheid zijn de pijlers van de samenleving!' maar Olafs uitroep dat die pijlers zo'n 

saai bestaan leiden. Belangrijker was echter de rol de rol van Rummel, Sandstad en 

Vigeland. Bij Ibsen verdwijnen ze, heftig, maar gedempt twistend. In de versie van 

Coolen en Hartkamp wisselden ze bij hun vertrek de volgende zinnen uit: 

RUMMEL Hij maakt er een eenmanszaakje van. 

VIGELAND Dat moeten we de mensen duidelijk maken. 

SANDSTAD Ja, maar hoe? Je hoorde hoe ze hem bejubelen. We hebben het verloren. 

RUMMEL We slaan terug. Bernick heeft het nog niet gewonnen! 

In een aantal tecensies werd dat gewijzigde slot wel genoemd - 'ingekort' was het 
meest gehooide oordeel - maar alleen Jac Heyer gaf er blijk van ook over die wijzi
ging te hebben nagedacht: 

' "Waarheid en vrijheid zijn de pijlers van de samenleving," zegt Bernicks schoon

zuster tot slot. Regisseut Kees Coolen en dramaturg Wim van Houten vonden dat 

te melodramatisch en hebben aan het stuk een staartje gebreid waaruit blijkt dat 

45 Ko van Leeuwen geeft in zijn recensie (Haarlems Dagblad 4.12.1978) een voorbeeld van een 

'wijziging': het voorlezen van de godsdienstleraar Rarlund was vervangen door stichtelijk 

gezang, dat door Rarlund aan het harmonium begeleid werd. 
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het systeem waarin Bernick aan de macht kon komen niet veranderd is. Drie col

lega-zakenlieden van Bernick gaan door met hun vunze ptaktijken.' 

En als het publiek in het Nederland van 1978 van één ding overtuigd was, dan 

was het wel dat die collega-zakenlieden van Bernick inderdaad door waren ge

gaan met hun vunze ptaktijken. Tenminste, als we in dit opzicht afgaan op wat 

er in de pers geschreven werd. Bijna alle recensenten wezen op de patallellen 

tussen het stuk en de actualiteit. Zo sprak Otten over 'aanknopingspunten met 

vrijwel alle spookachtige gebeurtenissen waarop we de laatste jaren doot de 

nieuwsmedia vergast zijn'. Als voorbeelden gaf hij de in het stuk voorkomende 

overspelaffaire, de grondspeculatiezaak, de verzekerings- en belastingtrucs en 

de manoeuvres die erin werden aangewend om de pers te misleiden. Deering 

verwees naar de zaak Aantjes, de Velser-affaire en het slot van het ptoces Men-

ten. 

Juist in deze context kreeg het gesprek tussen Rummel, Vigeland en Sand-

stad een extra betekenis. Doot het 'kwaad' niet op te laten houden aan het slot 

van dit ovetigens nog steeds in het fin-de-siècle gesitueetde stuk, verwees de re

gisseur naar de schandalen die in 19J& speelden en gaf hij die schandalen een 

voorgeschiedenis. Aantjes en Menten hadden hun voorgangers in het kwaad. 

De veranderingen die Lucas Borkel in de hoofdtekst van De vrouw van de zee had 

aangebracht waren zo mogelijk nog bescheidener. Ook hier werd in de program

mafolder niet gesproken van een bewerking maar van een vertaling doot Katst 

Woudstta. In een begeleidend persbericht en in de uitnodigingen voor de première 

werd het wel vermeld: daar sprak men over 'een aktuele vertaling van Karst 

Woudstra en een bewerking van de regisseur'. Slechts twee recensenten haakren 

daar op in. En beiden gingen er van uit dat de regisseur het stuk alleen had inge

kort.47 Uit een verslag van Netty Dtoog, de tegie-assistente bij deze productie, 

46 NRC 4.12.1978. Zie voor dat 'ingekort' Willem Jan Otren, Vrij Nederland 23.12.1978 en 

Anton Deering, Algemeen Dagblad 4.12.1978. 

47 Buijs (Volkskrant 5.12.1987) en Oomens (Algemeen Dagblad 5.12.1987) spraken achtereen

volgens van een gecomprimeerde tekst en over gesprekken die allemaal srerk waren ver

kort. De opmerking van Freriks (NRC 4.12.1987) dar de enscenering een uur en drie kwar

tier duurde, geeft een indicatie voor de mate waatin her sruk verkort was, al moet hierbij 

bedacht wotden dat ook het speltempo hoog lag. 
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blijkt dat er meer aan de hand was - waarmee ook de beperkingen van het bron

nenmateriaal zichtbaar wotden. Het stuk was niet alleen dtastisch ingekorr, 

maar ook het einde was veranderd.48 In de laatste scène was alles geschtapt wat 

volgde na Wangels claus 'ja als er zoveel op het spel staat, dan durven wij artsen 

heel veel', de passage waarin Ellida zich definitief uitspreekt voor een leven als de 

vrouw van Wangel en als de moeder van zijn twee dochters. In plaats daarvan 

werd een deel van de tekst uit het tweede bedrijf herhaald. 

ELLIDA Wangel, hoe komen we daar ooit achter - wat er voor vreemds was met 

de ogen van ons kind? 

WAN GEL Lieve Ellida, ik verzeker je dat dat alleen inbeelding van je was. Het 

kind had precies hetzelfde soort ogen als alle andere notmale kindeten. 

ELLIDA Nee, dat had het niet! Datje dat niet gezien hebt! De ogen van dat kind 

veranderden van kleur al naar gelang de kleur van de zee. 

WANGEL - Kan zijn. Maar zelfs als dat zo was? wat dan nog? 

De duiding die Dtoog aan deze toevoeging geeft, klinkt meet dan aannemelijk: 

doot deze herhaling van een gedeelte van de scène uit het tweede bedrijf zet de 

cirkelgang van de relatie zich weer in beweging, tot in oneindigheid. Met andete 

wootden: iedere mogelijkheid om het eind van Ibsens stuk als een 'happy end' te 

intetpreteren, werd door Borkel op deze wijze afgesneden.49 

Het verst ging men in 1984 bij het RO Theater in een enscenering van 

Wanneer wij doden ontwaken. Het is de enige van deze dtie enscenetingen die ook 

als een bewerking werd aangekondigd. In het tekstboekje noemden de makers 

Wanneer wij doden ontwaken het stuk waarin de symbolistische tendensen in 

Ibsens werk het duidelijkst uitkwamen. De bewerking - 'een woord dat erger 

doet vermoeden dan gerechtvaatdigd is' voegde men daaraan roe - was op dat 

symbolisme toegespitst. 

Er vielen in deze bewerking drie soorten ingrepen te onderscheiden: men 

had een aantal kleine coupures gemaakt, de diacones van Ibsen was 'de vrouw in 

48 Wat dat inkotten betreft: door het schrappen van de tol van Ballested waren een aantal 
scènes verdwenen. Verdei was de afronding van her derde bedrijf geschrapr en was de ope
ning van her vijfde bedrijf ingekort. 

49 Zie voor dit alles Droô j 1988, P15-16. De vettaalde fragmenten zijn afkomstig uit Hentik 
Ibsen: Toneel (1987), p2i8, P179. 
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het zwart' geworden, waarmee de christelijke symboliek verdwenen was en er 

waren een aantal tekstelementen toegevoegd.50 

De meest in het oog springende wijziging betrof echter ook hier de slot

scène. Men koos niet voor de versie die Ibsen in 18951 m druk liet verschijnen, 

maar voor een eerdere, door hem zelfverworpen variant. Dat wil zeggen: in deze 

enscenering hoorde men Maja niet zingen 'Ik ben vrij, ik ben vrij, mijn gevan

genschap voorbij' en kwamen Rubek en Irene niet om in een lawine. In deze ver

sie konden Rubek en Irene samen ontsnappen naar de top van de berg of, in hun 

eigen woorden: 'Naar boven, naar het licht, naar de top van de beloofde berg. Laat 

de zon op ons neerzien en de machten van het duister etbij.' 1 

Ook dit keer was Heyer, in zijn recensie in de N R C van 23 februari 15184, 

het duidelijkst in zijn conclusies. Hij was van mening dat het bij Ibsen draaide 

om de gecompliceerde tegenstrijdigheid russen kunstenaarschap en seksualiteit, 

belichaamd in de paren Rubek-Irene en Maja-Ulfhejm. Door het lied van Maja 

weg te laten en door Rubek en Irene de top van de betg te laten bereiken, maakte 

regisseur Peter te Nuyl duidelijk wat zijn positie was: hij stond aan de kant van 

het kunstenaarschap. Zijn enscenering verbeeldde de triomf van de esrhetiek. Hij 

verkoos de mystiek van de ivoren toren boven het leven.52 

50 Wanneer wij doden ontwaken. Een dramatische epiloog van Henrik Ibsen. Nederlandse bewer

king van Hans W. Bakx. Amsterdam 1984. [een uitgave van International Theatre Book

shop en het RO Theater], p68. In verband met die coupures spreekt men over 'onder meer 

een aantal adjectieven en 'Victotiana die anno 1984 onbedoeld komisch zouden werken'; 

de toegevoegde teksten, uitgesproken door 'de vrouw in het zwart' waren voor een belang

rijk gedeelte ontleend aan Ibsens eetsteling Catilina. 

Uit de recensie van Hana Bobkova (Financieele Dagblad, '.2/3?.1984) blijkt dat de enscene

ring begon met de ook in het tekstboekje opgenomen passage uit Dantes Goddelijke 

Comédie, uitgesproken door Danre. De 'clou' van deze passage vermeldden de makers erbij: 

'Veel hoofdpersonen in Ibsens toneelstukken zoals mevrouw Alving in Spoken, Nora, 

Rebekka in Rosmersliolm en kunsrenaars als Solness en Rubek bezitten dezelfde dwingende 

aspiratie die Ulysses in Dantes Goddelijke Comédie als volgt uitdrukt: 'vuur in mijn borsr 

om kennis van de wereld te verzamelen en van de mensen met hun deugd en zonde.' 

51 Geciteerd naar Hana Bobkova. 

52 Heyer stelde vast dat Te Nuyl en ontwerpstet Grote Gansey daatmee de gangbare opvat

tingen over her kunsrenaarschap radicaal afwezen. 'Kunstenaars van deze rijden [zijn] be-

rendoders, dichtbij de beestachtige wereld.' Bobkova hield het op een open eind: 'op welk 

pad bewegen zij zich [...]? Naat het duistet van de dood of de hel of naar het licht van de 

hettijzing?'. Vergelijk ook Alma Post (Haatlems Dagblad 20.2.1984): 'een bewust open einde'. 

Liefhebber (Telegraaf 21.2.1984) sprak van een subtiele kans om de heiwonnen vrijheid te 

beproeven in het leven. 
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D. Ensceneringen waarin doelbewust gebruik werd gemaakt van een ver
ouderde vertaling. Voor een laatste soort bewerking koos in 1978 Jan Decorte. Hij 
maakte voor zijn ensceneting van Rosmershotm weer gebruik van de vertaling van 
J. Clant van der Mijll-Piepers uit 15)07, die hij vrijwel integtaal uit liet voeren. In 
een interview in Toneel Teatraal gaf Decorte als verklaring dat de vertaling van 
Clant van der Mijll heel secuur was en binnen de termen bleef van zowel Ibsens 
dramatutgie als van zijn problematiek. Zij voegde er, naar het oordeel van De
corte, niets aan toe en zij had er geen kritiek op.53 Slechts twee tecensenten maak
ten hier een opmetking over. Rutten liet het bij een constatering, Heyer sprak 
van een vondst en noteerde dat de ouderwets-deftige omgangstaal een vervreem-
dend perspectief gaf en Ibsen ironiseerde.54 

6.5 De periode vanaf 198S: terug naar de tekst van Ibsen 
Op 14 juni 1988 ging in de Toneelschuur in Haarlem Bouwmeester Solness door 
Maatschappij Discordia in première. De regie van deze productie was in handen 
van Jan Joris Lamers, voorman van dit gezelschap dat in 1983 als een afsplitsing 
van het Onafhankelijk Toneel tot stand kwam. Als lid van het Onafhankelijk 
Toneel was Lamets indertijd betrokken geweest bij de sterk gereduceerde en ach
terstevoren geënsceneerde Hedda Gabler in een opengewerkt, negentiende-eeuws 
coulissendecor. 

Dit keet in de programmafolder echter geen toevoegingen als 'terug ach
ter de lijst', geen mededelingen als 'het toneel stelt voor een lijsttoneel' en 'geen 
souffleur'. Gewoon, nog wel steeds hoofdletterloos en ook zonder interpunctie: 
maatschappij discordia speelt henrik ibsen bouwmeester solness 195)2, gevolgd 
door de namen van de personages en de medewerkenden. 

Alhoewel in de programmafolder stond vermeld dat de tekst gebaseerd 
was op de vertaling van Katst Woudstra en één van de recensenten ook optekende 
dat het hier om een drastisch bekotte versie van Ibsens Bouwmeester Solness ging, 
benadrukte Jan Joris Lamers in de inleiding waarmee hij (één van) de avonden 
opende, dat dat niet het geval was. Hier werd wel degelijk de integrale versie van 
het stuk van Ibsen gespeeld. Als mogelijke verklaring voor de gewekte indruk op-

53 Interview door Ben Hurkmans, Toneel Teatraal 99 (1978) nr.8, p2j. 

54 André Rutten, Trouw 30.10.1978; Jac Heyer, NRC 4.11.1978. 
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perde hij dat het stuk 'misschien wat vlugger dan te doen gebruikelijk' gespeeld 

werd. De integrale tekst van Ibsen dus, gebaseerd op de vertaling van Karst 

Woudstra, en voorafgegaan door een inleiding van de regisseur.55 

Met deze kleine zaal-productie werd een weg ingeslagen die terugleidde 

naar Ibsen.56 Het aantal ensceneringen waarin gebruik gemaakt werd van een be

werking liep sterk terug. Dat gold zeker voor procédés als het sterk reduceren van 

de tekst, het loslaten van de verhaallijn en het toevoegen van tekstfragmenten. 

Alleen het Noorse Baktruppen (When we dead awake, 195a) Theaterkollektief ELS 

(Nora, 1992) en Het Oranjehotel (Nora, 1996) maakten hietvan nog gebruik.57 

Het vierde procédé dat hierboven onderscheiden werd: het gebruik maken 

van een verouderde vertaling, verdween niet van het toneel. Integendeel: in de 

jaren negentig werden vijf producties in de vertaling van mevrouw J. Clant van 

der Mijll-Piepers gespeeld. 

De eerste was Wanneer wij doden ontwaken, een productie van Toneelgroep 

Amsterdam die op 14 januari 19512 in première ging. De regisseur, Titus Muize-

laar, verantwoordde zijn keuze voor de vertaling van Clant van der Mijll als volgt: 

'Ik heb ook bewust voor een oude vertaling van Wanneer wij doden ontwaken geko

zen. Er bestaat wel een 'moderne bewerking' maar de vertaling van mevrouw 

Clant van der Mijll-Piepers is veel poëtischer en zeer to the point. Door de poëzie 

van die taal krijgt de vootstelling er nog een aspect bij.' 

De reacties in de pers maakten duidelijk dat het gebruik van deze ver

taling inderdaad een wezenlijke bijdrage aan het eindresultaat leverde. Hellinga 

sprak over 'de verfijnde precisie van de ietwat archaïsche taal die in het heden

daags Nederlands lijkt te ontbreken'. Hein Janssen constateerde dat de nogal 

plechtige taal 'wonderwel' paste bij de speelstijl. 'Daar staat dus een zin als "De 

stilte is waatlijk hoorbaar" en dat klinkt in deze Ibsen toch beter dan "Het is hier 

55 De recensente die schreef dat het om een drastische bekotte vetsie van het stuk ging was 

Alma Post (Haarlems Dagblad, 15.6.1988); in het verslag van Max Atian (Gtoene Amster

dammer, 22.6.1988) staat te lezen dat Jan Joris Lamers hieraan refereerde en dat weersprak. 

Zo'n inleiding vooraf was overigens aan het eind van de vorige eeuw, toen de Ibsen-stuk-

ken voor het eerst aan het publiek werden gepresenteerd, geen ongebruikelijk fenomeen. 

Zie hiervoor het detde hoofdstuk. 

5Ä Ook Piek speelde in 1987 Spoken al, behoudens kleine wijzigingen, integraal. De tekst werd 

door de regisseur rechtstteeks uit het Noors vertaald (mededeling programmafolder). 

57 Zie hiervoor de vorige paragraaf. 
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hartstikke stil".' Hans Oranje was van menig dat de licht archaïsche woordkeus 
en zinsbouw een brug naar de schrijver zelf sloegen.58 Het succes van deze Wan
neer wij doden ontwaken heeft andere theatermakers waarschijnlijk de ogen ge
opend voor de kwaliteit van deze vertalingen en voor het potentieel dat in het ge
bruik ervan besloten lag. Nog in hetzelfde seizoen gebruikte Lidy Six Clants 
vertaling voor haar enscenering van Rosmersholm bij het Noord Nederlands To
neel, overigens zonder dat dat aanwijsbare sporen naliet.59 

In het seizoen 1992/1993 gebruikte Erik-Ward Geerlings dezelfde vertaling 
voor zijn enscenering van Rosmersholm. Ook omdat Geerlings de oude flexie-uit
gangen luid liet beklemtonen - 'alles gaat hier zijn stillen, geregelden gang' en 
'op den vlonder' - werd het resultaat als een parodie op Ibsen begrepen, een en
scenering die voornamelijk op de lachspieren werkte.60 

Aan die hernieuwde belangstelling voot de vertalingen van Clant van der Mijll-
Piepers zat nog een andere kant: ze werden niet alleen als bewerkingen gebruikt, 
maar ze fungeerden ook als vertalingen die een zo precies mogelijke weergave 
waren van Ibsens originele versies. 

Al in 1979 had Clant van der Mijll-Piepers erkenning gekregen als de 
meest tekstgetrouwe Ibsen-vertaalster. In het programmablad bij Een poppenhuis 
(De Appel, 1979) werd vermeld dat de door Hent van der Horst en Eric Schneider 
gemaakte vertaling gebaseerd was op de hare en op de Noorse standaardeditie van 
Ibsens verzamelde werken. Op eenzelfde wijze figureerde haar naam in 1990 in de 
programmafolder bij de Hedda Gabler die Marcelle Meuleman dat jaar bij Toneel
groep Amsterdam regisseerde. In een voetnoot gaven de regisseuse en haar dra
maturge te kennen dat hun 'nieuwe' vertaling gebaseerd was op die van Clant 
van der Mijll en in samenwerking met Petter Aaslestad, medewerker aan de vak
groep Skandinavistiek, tot stand was gekomen. Meuleman wilde een 'zo getrouw 
mogelijke vertaling (maar wel gemoderniseerd) om zo dicht mogelijk bij het ori-

58 Gerben Hellinga, Vrij Nederland 25.2.1992; Hein Janssen, Volkskranr 17.1.1552; Hans 
Oranje, Trouw 17.1.1592. 

59 Alleen Peter Blom sprak in her Nieuwsblad van het Noorden (25.5.1992) van een 'slechre 

bewerking'. De twee ensceneringen van Kleine Eyolf (Discordia, 1994; Toneelschuur, 1995) 

in de verraling van Clanr van der Mijll trokken überhaupr nauwelijks de aandachr. 

60 Nicole Bliek, Algemeen Dagblad 20.2.1993; Peter Zonderland, Urrechts Nieuwsblad 17.2.1993; 

Anneriek de Jong, NRC 16.2.1993; Hans Oranje, Trouw 15.2.1993. 
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gineel te blijven'.61 Blijkens de recensies was het resultaat een Ibsen-getrouwe, 
licht aangepaste, gemoderniseerde, nuchtere tekst waarin overigens ook wel be
hoorlijk gesnoeid was, met name naar het einde toe.62 

Extremer nog in hun streven recht te doen aan Ibsens tekst waren Ignace 
Cornelissen en Johan de Feyter. Ook zij namen voor hun versie van Bouwmeester 
Solness (Theater Antigone, 1995) de vertaling van Clant van der Mijll als uitgangs
punt en vergeleken deze met vertalingen naar het Engels en het Duits. Het ver
schil met de versie van Meuleman was dat Cornelissen en De Feyter, zoals met 
name de Vlaamse kranten meldden, niet één zinnetje geschrapt hadden.63 Dirk 
Tanghe (Nora, 1994) ging voor zijn vertaling van Een poppenhuis op een vergelijk
bare manier te werk. Zich baserend op verschillende oudere vertalingen, zorgde 
hij ervoor dat hij Ibsen zeer precies en woord voor woord bleef volgen.64 

61 Ton Verbeeten, Gelderlander 2.3.1990. Her feit dat ook Croiset dat seizoen voor de oertekst 

van Tsjechovs De kersentuin had gekozen, verleidde Verbeeten tot de uitspraak: 'Mag hier 

van een wending in de aanpak van het modern-klassieke reperroire worden gesproken? ' 

62 Zo schreef Heyer inde NRC van n januari 1990 dat het stuk zo bekorr was dat het slot in 

versneld, bijna terloops tempo bereikt werd. De Boer (Haarlems Dagblad. 14.2.1990) ge

bruikte in verband met de gespeelde tekst zelfs de term 'kaalslag'. Zie ook Max Arian, De 

Groene 17.1.1990; Paul Korenhof, Leidsch Dagblad 19.3.1990; Ton Verheeren, Gelderlander 

2.3.1990. 

Alhoewel de enscenering, blijkens een mededeling in het programmablad, slechrs één uut 

en drie kwarriet duurde en alhoewel in ieder geval alle tekst van Berte geschrapt was, ging 

niemand van de tecensenten zo vet om hier van een bewerking te spieken. Ook in het pro

gramma werd niet van een bewerking gerept. 

Rijven (Rijven 1995, P82-84), die de door de acteurs uitgesproken tekst nauwkeurig verge

leek met Ibsens btontekst, concludeerde dat er van twee soorren verschuivingen sprake 

was: de tekst was ingekorr en hij was aan de moderne, veel beknoptete, zakelijkere om

gangstaal aangepast. De informarie uir Berte's clausen die voor de voortgang van het stuk 

niet gemist kon worden, was ovet de andere personages verdeeld. Bij de verdwenen tekst

passages ging het verder voornamelijk om tussenzinnetjes en om infotmatie over de per

sonages en hun omsrandigheden. Toevoegingen die Rijven ook ontdekte, hadden niet veel 

om het lijf: het ging om individuele tussenwetpsels en, in het geval van Tesman, om een 

vermeetderd aanral stopwoordjes. 

63 Zie hiervoor het voorwoord in het tekstboekje dat de enscenering begeleidde. De recensies 

uit Vlaamse kranten zijn opgenomen in een nota van Marijn de Langen over rwee ensce

neringen van Bouwmeester Solness. Overigens lieten ook Lidy Six en Erik-Ward Geetlings in 

hun Rosmersholms (praktisch) de integrale tekst van Clant van dei Mijll spelen. Zie hier

voor Loek Zonneveld, Volkskrant 25.5.1992; NES journaal maart 1993. 

A4 Infotmatie ontleend aan tiansciipties van twee besprekingen die via de BRT-radio werden 

uitgezonden en die zijn opgenomen in een nota van Ruth van Exel over twee enscenerin-
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Voor deze vertalingen gold dat ze in een voor het publiek zeer herkenbaar, soms 
gemoderniseerd idioom geschreven waren.65 Het zal ook juist die herkenbaarheid 
geweest zijn, die Cornelissen en De Feyter deed besluiten een eigen versie te ma
ken. De Vlaamse herkomst daarvan verraadde zich in zinswendingen als 'Uw 
vrouw heeft mij niet graag, hè?', 'Er was niets schoners om te zien' en in het ge
bruik van een woorden als 'komaan' en 'plezant'. Ook het Vlaamse gezelschap Stan 
had de bijna integrale - 'slechts enkele schrappingen' - zeer directe en alledaagse 
klinkende versie van Een vijand van het volk (1994) doorspekt met Antwerpsismen.66 

6.6 Samenvatting en conclusies 
In dit hoofdstuk is geen minutieuze analyse gemaakt van (een aantal) Neder
landse Ibsen-vertalingen. Uitgangspunt was de vraag hoe gedurende honderdvijf
tien jaar Ibsen in Nederland de tekst zoals die door de Nederlandse acteurs werd 
uitgesproken, zich grofweg genomen verhield tot de (hoofd)tekst zoals die door 
de Noor Ibsen op papier was gesteld. Met behulp van een aantal vertaalweten-
schappelijke begrippen, kon daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen 

gen van Een poppenhuis. Ook Hein Janssen meldde in de Volkskrant (8.3.1994) dat er geen 

woord geschrapt was. Het programma bij deze enscenering noemt overigens maar vijf 

personages. De (kleine) rollen van het bediendend personeel en de kinderen waren (dus) 

geschrapt. 

Ook Colin McColl tenslotte, die in 1992 Bouwmeester Soilless regisseerde bij het Nationale 

Toneel, had de intentie om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Omdat men niet 

tevreden was over de vertaling en het niet mogelijk bleek om die voldoende aan te passen 

aan het 'typische Ibsen-idioom' werd uiteindelijk de versie van Zadek en Greiffenhagen 

(Residenztheater, 1983) als basisvertaling genomen (Toneel Theatraal 113 (1992) nr.S, pi«). 

Volgens Roel Naarding (Parool 30.3.1992) muntte de bewerking uit in vanzelfsprekend-

heid. Zadek zelf kwalificeerde zijn bewerking achteraf overigens ook als gekunsteld, lite

rair en abstract. Zie hiervoor Zadek 1990, P255. 

65 Ook de drie verralingen waarmee Judith Herzberg zich in deze jaren als Ibsen-vertaalster 

profileerde, kenmerken zich door heel naturel Nederlands, gelardeerd met eigentijds fra-

sen. Zie hiervoor bijvoorbeeld Hans van den Bergh, Parool 19.11.1992; Jan Paul Bresser, 

Elsevier 28.11.1992; Hein Janssen, Volkskrant 6.3.1995. 

66 Marian Buijs, Volkskrant 21.2.1994; Eddie Vaes, Etcetera 12 (1994) nr.45, P35; Loek Zonne

veld, De Groene, 2.3.1994; Max van Engen, Toneel Theatraal 115 (1994) nr.4, P43. Integraal 

wilde in dit geval overigens zeggen: inclusief Ibsens neventekst die door Annet Kouwen-

hoven werd voorgelezen. Ook de dictie van het dienstmeisje in de Rosmersholm van het 

Noord Nederlands Toneel zorgde volgens Perer Blom (Nieuwsblad van het Noorden, 25.5. 

1992) voor een Noordelijk coleur locale. 
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vertalingen, aangepaste vertalingen en bewerkingen. In het eerste geval is er, in 
vertaalwetenschapelijke terminologie, alleen sprake van obligatoire verschuivin
gen ten opzichte van de brontekst, in het tweede geval is er sprake van obligatoire 
én formele verschuivingen ten opzichte van de brontekst en in het derde geval is 
er ook sprake van substantiële verschuivingen ren opzichte van de brontekst. 

ï. De periode 1889-1925: In deze periode was er uitsluitend sprake van vertalin
gen. In de eerste jaren werden die vertalingen relatief vaak uit het Duits gemaakt 
en doken er geregeld germanismen op. Vanaf 15108 werd er veel gebruik gemaakt 
van de vertalingen van mevrouw Clant van der Mijll-Piepers - uit het Noors - die 
blijkbaar goed voldeden. Ook het feit dat de pers het niet nodig achtte om (kriti
sche) aandacht aan haar vertalingen te besteden, wijst daar op. Gegeven de toen
malige opvatting over het spelen van Ibsen mag er dus vanuit worden gegaan dat 
de eis werd gehonoreerd, die Ibsen aan zijn vertalers stelde: zorg dat mijn stuk
ken natuurlijk, als gewone spreektaal klinken. 

2. De periode 1925-1972: In de omgang met Ibsens hoofdtekst veranderde voor 
het eerst iets in 1925, toen Cor van der Lugt Melsert in zijn enscenering van Een 
poppenhuis (Nora, Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel, 1925) voor het eerst 
tekstcoupures aanbracht. Het tweede keerpunt was de Hedda Gabler van de 
Nederlandse Comédie, in 1966'. Bij die gelegenheid werd er voor het eerst gebruik 
gemaakt van een vertaling van Cora en Sybren Polet. Zij waren de eersten van een 
nieuwe generatie vertalers die het idioom van Ibsen vervingen door een eigen
tijds idioom. 

Zowel bij het inkorten als bij het aanpassen aan het eigentijdse idioom, 
ging het om verschuivingen die tot doel hadden te voorkomen dat Ibsens teksten 
als verouderd ervaren zouden worden; en om Ibsen voor de eigen tijd te behou
den. Dat betekende dat men niet overstapte van vertalingen naar bewerkingen, 
maar van vertalingen naar aangepaste vertalingen. Juist door deze verschuivin
gen ten opzichte van het origineel, kon recht gedaan worden aan de werkelijk-
heidsillusie die Ibsen nastreefde. 

3. De periode 1972-1988: Croisets ingrijpen in de structuur en de betekenis van 
Ibsens hoofdtekst (Hedda Gabler, Globe, 1972) luidde een derde fase in. Van 1972 
tot 1988 lag er in één derde van alle gevallen een bewerking van Ibsens hoofdtekst 
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aan de enscenering ten grondslag. Daarbij kon gebruik worden gemaakt van één 
van de vier volgende procédés: reductie van Ibsens hoofdtekst plus het open
breken van de structuur, reductie van Ibsens hoofdtekst plus het loslaten van de 
plot, invoegen van tekstfragmenten of gebruik maken van een verouderde ver
taling. 

4. De periode vanaf 1988: De laatste keer dat er iets veranderde was in 1988. Na 
de Bouwmeester Sotness van Maatschappij Discordia begonnen bewerkingen terrein 
te verliezen. Alleen het vierde procédé - gebruik maken van verouderde vertalin
gen - werd nog regelmatig aangewend. Het streven werd nu vooral om zo dicht 
mogelijk in de buutt te komen van de teksten van Ibsen zelf. Dat had een her
waardering voor de vertalingen van mevrouw Clant van der Mij U-Piepers tot ge
volg. Als bijna-tijdgenoot van Ibsen had zij de reputatie het origineel zowel in
houdelijk als formeel het dichtst te benadelen. Haat vertalingen vormden een 
solide basis waarop integrale, maar moderne (soms lokaal) klinkende versies (aan
gepaste vertalingen) konden worden opgettokken. 

178 


