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Waar was het portret
van de generaal?
Decor en belichting

7.1

Inleiding

Het vorige hoofdstuk begon met een citaat uit een brief van Ibsen aan August
Lindberg. In die brief ging het vooral om de eisen die Ibsen aan zijn vertalers stelde, maat de laatste zin had een breder bereik:
'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.'
In dit hoofdstuk gaat het met name om dat 'kijken'. De hoofdmoot bestaat uit de
beantwoording van de volgende vraag: op welke manieren hebben Nederlandse
theatetmakers in de loop van honderdvijftien jaar de ruimte gebtuikt en ingericht? Voor we aan de beantwoording van die vraag toekomen, dienen in deze inleiding eetst twee andere vragen te worden opgelost. De eerste: wat waren de
maatstaven die Ibsen hanteerde voor de inrichting van de ruimte, welke eisen
stelde hij aan decor, licht, rekwisieten en geluid? De tweede: op welke manier kan
het gebruik en de inrichting van de ruimte worden geclassificeerd?
Ibsens opvattingen over gebruik en inrichting van de ruimte. Het antwoord op
die eerste vraag vloeit natuurlijk al voort uit het citaat: als Ibsen zijn publiek het
gevoel wilde geven dat het zat te luisteren en te kijken naar iets dat zich buiten in
het werkelijke leven afspeelde, dan moest die werkelijkheid ook in de inrichting
van de tuimte zo dicht mogelijk benaderd worden.
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De werkelijkheid die Ibsen daarbij voor ogen had, was de contemporaine, Noorse
werkelijkheid. Hoewel slechts voor de helft van zijn stukken geldt dat Ibsen als
plaats van handeling expliciet een bepaald gedeelte van Noorwegen vermeldde,
hoeft er niet aan getwijfeld te worden dat al zijn latere werk daar gesitueerd is.
Toen hij Hedda Gabler in 'de villa van de Tesmans in het westelijk gedeelte van de
[sic!] stad' situeerde, of John Gabriel Borkman 'op het landgoed van Rentheims bij
de [sic!] hoofdstad', dacht hij ongetwijfeld aan Christiania.1
Dat Ibsen bij het schrijven van zijn 'samtidsdramer' ook een zeer concrete
voorstelling had van de tuimtes waarin de gebeurtenissen zich voltrokken, blijkt
uit de gedetailleetde toneelaanwijzingen waar hij die stukken van voorzag. In
zijn vroegere werk, dat wil zeggen: in alles wat hij vóór Pijlers van de samenleving
(1877) schreef, was hij veel minder concreet. De ontwikkeling die zich hierin aftekent, is nauw verbonden met het vetloop van Ibsens carrière en interessant
genoeg om kort weer te geven.2
Ibsen schreef zijn eerste twee stukken zonder kennis van de theatetpraktijk, dus voordat hij, bij wijze van spreken, een theater van binnen had gezien.
Die twee stukken waren dan ook nauwelijks voorzien van aanwijzingen voor decor, licht en dergelijke.
Een eerste stap richting gedetailleerde aanwijzingen zette hij in 1852. Na
een uitgebreide stage in Dresden en Kopenhagen waar hij de mogelijkheden van
het toneel in de praktijk had Ieren kennen, voorzag hij zijn derde stuk, Sint-Jansnacht, ineens van veel meer aanwijzingen, al waren die wel toegesneden op de beperkte mogelijkheden die het Bergense theater hem bood. Dat wil zeggen dat het
uitgangspunt steeds een gestandaardiseerd coulissendecor moest zijn, met achterdoek en zijschermen. Op her moment dat hij Bergen voor Christiana verruilde,
in r858, kon hij ook afscheid nemen van dat coulissendecor. Voor De Vikingen op
Helgoland kon hij uirgaan van een decor dat speciaal op dit stuk was toegesneden
en dat (dus) veel specifieker en realistischer was.
De laatste stap zette Ibsen in 1877. Eenjaar nadat hij de Meiningers had
zien optreden en hun vaste, levensechte decors had gezien, gaf hij in Pijlers van de

1 Soms blijkt uit een verwijzing in de hoofdtekst dat het stuk in Noorwegen gesitueerd is.
Zo wordt in Bouwmeester Solness op een gegeven moment duidelijk dat de gebeurtenissen
van tien jaar terug zich in Lysanger hebben afgespeeld.
2 Tmimiit 1965, P66-69.
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samenleving (1877) gedetailleerd weer hoe de plaats van handeling er in zijn verbeelding uitzag.
'Een ruime tuinkamer in het huis van consul Betnick. Links op den voorgrond
een deur leidend naar de kamer van den consul; wat verder aan denzelfden wand
een dergelijke deur. In 't midden van den tegenovetgestelden wand een gtoote
entree-deur. De achterwand is bijna geheel van spiegelglas met een openstaande
deut die naat een bteede tuinttap leidt, waarover een zonnescherm gespannen is.
Onder aan de trap is een gedeelte van den tuin zichtbaar, omheind door een hekje
dat een uitgang heeft. Buiten langs het hekje loopt een straat die aan den overkant bebouwd is met kleine, in lichte kleuren geverfde houten huizen. Het is
zomer en de zon schijnt watm. Enkele menschen gaan nu en dan voorbij in de
sttaat; zij blijven staan en praten samen; in een winkel op den hoek worden klanten bediend enz. enz.
Binnen in de tuinkamet zit tondom de tafel een gezelschap dames. [...] Op de tafel
liggen groote stapels halfgeteed of geknipt linnengoed en andere kleeren. Wat
vetder weg bij een klein tafeltje waatop twee bloempotten en een glas suikerwatet
staan, zit Rörlund en leest voot uit een verguld-op-snee-gebonden boek. [...].
Dat Ibsen bij het schrijven van zijn stukken uitging van zeer concrete, Noorse interieurs, blijkt ook uit de volgende brief die hij op 13 november 1886 aan de Hertog van Sachsen-Meiningen schreef.
'Met gtote vteugde heb ik van Uwe Hoogheid de mededeling ovet de op handen
zijnde opvoering van mijn toneelstuk "Spoken" ontvangen. [...]
De inlichting van de Noorse landhuizen heeft vandaag de dag ovet het algemeen
geen uitgesproken nationaal karaktet. De woonkamets van detgelijke huizen, die
van de oudste families, zijn soms van een donketbont gekleutd behang voorzien.
Van onderen zijn de muren met eenvoudig houtwetk beschoten. Hetzelfde geldt
voor het plafond en voot de deuren en kozijnen. De kachels zijn groot, log en meestal van gegoten ijzer. De meubels zijn vaak in de stijl van het eerste Franse keizerrijk, maar de kleuren zijn doorgaans donkerder. Ongeveer zoals hier aangegeven
heb ik me de woonkamer in het huis van mevtouw Alving voorgesteld. [...]'
3 Geciteerd naar de vertaling van Clanr van der Mijll-Piepers, opgenomen in Henrik Ibsen:
Dramatische werken [deel I]. Amsterdam 1906, pr.
4 SV XVIII, p u a e.v.
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Daarmee is nog niet alles gezegd. Vaak specificeert Ibsen in zijn neventekst op
welk moment van de dag de handeling zich afspeelt, maar ook het jaargetijde of
de weersomstandigheden worden geregeld vermeld. Ongetwijfeld zal hij ervan
zijn uitgegaan dat die aanwijzingen door middel van de belichting zouden worden uitgevoerd.
Hij bleek echter ook rekening te houden met een mogelijke meerwaarde
die de belichting hem bood. Daarvan getuigt onder meer een brief die hij op 14
november 1884 aan H. Schroder verstuurde, naar aanleiding van diens op handen
zijnde enscenering van De wilde eend.
'Ook de belichting heeft zijn betekenis, die verschilt van bedrijf tot bedrijf. Het is
de bedoeling dat ze in overeenstemming is met de basisstemming waardoor elk
van de vijf bedrijven, met een speciaal stempel, gekarakteriseerd wordt.
Deze losse opmerkingen heb ik niet voor mijzelf willen houden, maar ik verzoek
u om verder alles naar eigen goeddunken te regelen. [...]'5
Voorop stond echter ook hier dat de grenzen van de werkelijkheid niet overschreden mochten worden. Dat bleek in 1897, toen Ibsen zich in een interview kritisch
uitliet over Lugné-Poe's enscenering van Rosmersholm die kort tevoren in Christiania te zien was geweest. Nadrukkelijk nam hij daarbij afstand van het symbolisme
en de bijbehorende, mysterieuze lichteffecten.6
Een classificatie voor het gebruik en de inrichting van de ruimte
Wanneer het over 'de tekens van de ruimte' gaat, formuleert Erika Fischer-Lichte
drie vragen.
1 Waar - in wat voor soort gebouw of op welke locatie - wordt de enscenering gespeeld?
2 Hoe is de (zaal)ruimte ingedeeld of specifieker: hoe zijn de toeschouwers
gepositioneerd ten opzichte van de acteurs?
3 Hoe is de toneelruimte ingericht - dat wil zeggen: hoe zijn decor, rekwisieten en het licht opgesteld - en hoe wordt deze gebruikt? 7

5 SV XVIII, p4« e.v.
6 Het interview door Jules Claretie staat in SV XIX, p n o e.v.
7 Fischer-Lichte 1983,1, P132.
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Die eerste twee vragen laten zich, met betrekking tot ruim een eeuw Ibsen in
Nederland, gemakkelijk beantwoorden.
In ieder geval zijn de Ibsen-producties in Nederland bijna altijd te zien
geweest in de speciaal daarvoor bestemde ruimtes: de theaters. Er zijn slechts
twee, tamelijk recente voorbeelden van producties die 'op locatie' werden gespeeld. In 15185) speelde Amai Spoken in een fabriekshal en in 15)512 speelde het
Noord Nederlands Toneel Rosmersholm in een demontabel 'landhuis' dat steeds
etgens in een landelijke omgeving, net buiten de stad, werd neergezet.
Ook wat de indeling van de zaaltuimte betreft, ligt de zaak tamelijk eenvoudig: tot diep in de jaren zeventig werd het werk van Ibsen steeds in zogenaamde 'kijkdozen' geënsceneerd, dat wil zeggen: op een verhoogd podium en
binnen een traditionele toneellijst. Pas vanaf 15)77 kunnen zijn stukken hier ook
in de zogenaamde vlakke vloer-theaters bewonderd worden: in kleinere zalen
zonder verhoogd podium, meestal ook zonder lijst, met een vrij stijl oplopende
tribune van waaraf het publiek op de speelvloer kijkt.9 Verderop in dit hoofdstuk
zal blijken dat parallel aan deze tweedeling - Ibsen op een lijsttoneel tegenover

Ook Peer Gvnt is een keer op locatie gespeeld: in 1985 speelde Theatergroep Nijinsky het
stuk in een oude loods aan de Hoogtekadijk in Amstetdam. In de jaren negenrig is Peer
Gynt rwee keer als straattheater-producrie te zien geweest.
Zie voor de driedeling rradirionele rheaters, kleine flexibele theaters en rhearer op locatie
Eversmmm 1996, p2t-23.
Ook over Ibsens verlangens ten aanzien van de ruimre kan iers gezegd worden. Voor Ibsen
was de enige oprie 'het theater'. Van roneel op locarie was in die rijd geen sprake. Ook war
de indeling van de ruimte betreft had hij maar één optie: het lijsttoneel. Pas in het eerste
decennium van deze eeuw. zou er met de ruimte geëxperimenteetd gaan worden (Sttindbergs 'Intieme theater' en de kleine zaal in Reinhardrs Deursches Thearer). De brief die
Ibsen op 19 augustus 1883 aan August Lindbetg verstuurde, maakt verder duidelijk dar de
zaal war hem betreft nier te klein mocht zijn en dat het betreffende theatet wel enige c.q.
geen slechte repurarie mocht hebben:
'U wenst "Spoken" ook in Chrisriania op te voeren. Onder zekere voorwaarden kan ik u
daarvoor hierbij toestemming geven. [...] [Ik moet] beslist een vootbehoud maken voor het
geval dat voot de opvoeting van het stuk het Mollergadens Theater wordt gebtuikt. De
ruimte is daat namelijk zo benauwd en vol, de afstand tussen de toeschouwets en de spelets zo geling, dat een volledige wetking daar niet vetktegen zal kunnen wotden. Wanneer
u het Chtistiania Theatet kunt krijgen, dan lijkt mij dat het beste. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan heb ik geen wezenlijke bezwaren tegen het Tivoli theater. Door vroegere oprredens van mevrouw Winrer-Hjelm en van een aantal andete uitmuntende attiesten is
dit theatet immets geadeld.' (SV XV11, P52) e.V.)
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Ibsen op de vlakke vloer - ook een belangrijke inhoudelijke tweedeling loopt. De
manier waarop men in die vlakke vloer-theaters de toneelruimte inrichtte, week
belangrijk af van dat wat er in de gtote, traditionele theaters te zien was.
De derde vraag laat zich veel minder eenvoudig beantwoorden, al was het
alleen maar omdat Fischer-Lichte geen pasklaar paradigma levert om de verschillende manieren waarop de toneelruimte ingericht en gebruikt kan worden van
elkaar te onderscheiden. In haar paragraaf over het decor geeft ze wel een aantal
bruikbare aanknopingspunten.
Het eerste punt betreft de verschillende functies die het decor kan hebben. De meest algemene functie is het aangeven van een plaats van handeling.
Die plaats van handeling kan algemeen of juist heel specifiek zijn: een (preciese)
geografische locatie en/of een (preciese] historische tijd.
Daarnaast kan het decor ook een symbolische functie hebben. Zo kan het
decor gebruikt worden om een aan de enscenering ten gtondslag liggende idee
aan te geven of om een personage te karakteriseren. Ook kan het fungeren als teken voor de in de ruimte heersende stemming, een functie die overigens vaker
door het licht wotdt vervuld.10
Een tweede punt dat hiet van belang is, is de vraag naar de manier waarop
een en ander gebeurt of preciezer: de vraag naar de soorten tekens die gebruikt
worden.
Ook hiervoor geeft Fischer-Lichte nergens een systematisch uitgewerkte
classificatie, maar verspreid door haar drie delen noemt ze wel een aantal van die
soorten tekens (steeds in binaire oppositie). Het gaat dan om de volgende paren:
abstract of realistisch, gestileerd of realistisch, kunstmatig of natuurlijk, stilerend of detailgetrouw, globaal of 'en detail', vaag of precies en van iets andere
orde, historisch of karakteriserend, en 'realitätsangemessen' (historisch of sociaal)
of karakteriserend. Fischer-Lichte tekent daarbij aan dat de gebruikte tekensoort
samenhangt met de theatrale code die op een bepaald moment op een bepaalde
plaats heerst.11
Wanneer we Ibsens verlangens ten aanzien van het decor in de terminologie van Fischer-Lichte vangen, dan is voot hem de belangrijkste functie van het

10 Fischer-Lichte 1983,1, pi44-5, P148-149, pi55> ('Das Licht ist eines der wichtigsten Mittel um
eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen').
11 Fischer-Lichte 1983,1, P144-45; III, p u , p&6.
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decor het aangeven van een preciese locatie ergens in het eigentijdse Noorwegen.
En wat de gebruikte tekensoorten betreft: die moesten zó natuurlijk, realistisch
en 'en detail' zijn, dat het publiek op zijn minst de illusie had dat het naar de
werkelijkheid zat te kijken. Met dit gegeven als uitgangspunt en met behulp van,
met name, het functie-begrip is de manier waarop Nederlandse theatermakers in
de loop van honderdvijftien jaar met de ruimte zijn omgesprongen, goed in kaart
te btengen. Het resultaat is een indeling in vier periodes.
De belangrijkste btonnen van informatie waren ook nu weer de recensies,
op enige afstand gevolgd door de beschikbare scènefoto's. Daarbij dient dan onmiddellijk te wotden aangetekend dat de Nederlandse recensenten heel lang
slechts mondjesmaat informatie hebben verschaft over de inrichting en het gebruik van de ruimte. En als zij er al iets over opmerkten, dan hadden zij het meestal
uitsluitend over de decors. Soms ging het over het licht, maar nooit werd er iets
over rekwisieten te berde gebracht. Dat wijst erop dat deze tekensystemen binnen
het Nederlands toneel een ondergeschikte rol spelen. Het onmiddellijke gevolg is
dat het ook in het vervolg van deze paragraaf voornamelijk over decors zal gaan.

7.2

De periode 1889-1928: kamers uit voorraad

Ook wat de inrichting en het gebruik van de ruimte betreft, was de succesvolle
Poppenhuis-productie (Nora) in 1889 een hoogst opmerkelijke. 'De decoratië'n beantwoordden aan den hoogste eisch', daarover was men het in de pers wel eens.
Er waren dan ook specialisten aan het werk geweest.12
Voor de details kunnen we tetecht bij de recensent van de Oprechte Haarlemsche Courant en bij Rössing. Naar tekeningen van de architect Springer, net
als Rössing lid van De Tooneelvereeniging, was het toneel door M. Hendrickx en
Charles Roskam 'herschapen in eene kamer, die in haar koel groen-grijs, met mat
geel en goud hier en daar verlicht, een rüstigen achtergrond vormde. [...] De portières en gordijnen, het ameublement en de kleine sieradiën vereenigden zich
daarmee, en gunden ons een kijkje in een moderne huiskamer van burgerlijke
welgestelde menschen van stand en smaak'. Ij

12 Zie bijvoorbeeld de NRC en het Algemeen Handelsblad van 31 maart 1889. Om hetdecot
en ook de nieuwe kostuums te kunnen financieren, golden er verhoogde toegangsptijzen.
Zie hiervoor Het Tooneel XVIII (1888/1889), puo.
13 Oprechte Haarlemsche Courant 1.4.1889, geciteerd naar Bosbouwer 1980. p6y-6S.
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Rössing liet in zijn bespreking weten hoezeer men bij de inrichting van die kamer
op details had gelet: de meubels waren verschillend van vorm en waarde om aan
te geven dat de familie langzaam in betere doen was geraakt.
Ook aan de belichting was veel aandacht besteed en dat was eveneens een
noviteit. Alleen Rössing schreef daar iets over: bij dag viel er licht door het raam
binnen, bij avond of bij nacht brandde er elekrrisch licht in het portaal en in de
belendende kamers en in de haard werd met behulp van de belichting een brandend vuur gesuggereerd.14
Toen de Koninklijke Vereeniging een halfjaar later met haar Ibsen kwam,
moest daar uit prestige-overwegingen natuurlijk iets vergelijkbaars tegenover
gezet worden. En dat gebeurde dan ook. Voor het decor en de belichting van De
wilde eend had men zich bepaald uitgesloofd. In ieder geval was er voor de bedrijven twee tot en met vijf, die zich afspelen in het atelier van Hjalmar Ekdal, een
geheel nieuw decor gemaakt, in een sombere, dofgroene tint, 'alles heel waar en
natuurgetrouw gevolgd'. Ook de inrichting van het 'jachtbosch' oogstte waardering. Hetzelfde gold de in ieder bedrijf wisselende belichting. De recensent van
her Algemeen Handelsblad stelde vast dat de droefgeestigheid van het stuk, kenmerkend voor de stijl van Ibsen, hier tot in het decoratief was doorgevoerd.15
Voor deze twee Ibsen-producries uit 1889 zijn, waat het om het decor en de
belichting gaat, dus twee zaken van belang: er werden speciaal voor deze twee
stukken nieuwe decors ontworpen en er werd ook speciale aandachr aan de belichting besteed. Voor de enscenering van Een poppenhuis kan daaraan worden toegevoegd dat er rot in de details werd doorgedacht over de aankleding en inrichting, om maar een zo groot mogelijke waarheidsillusie te creëren. Bij De wilde eend
lijkt men er vooral ook op uit geweest te zijn om de droefgeestige sfeer die dit
stuk ademde tevens in het decor rot uiting te laten komen.
J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1.4.1889. Rössing roemt in zijn recensie in het Nieuws
van den Dag van ï april de firma De Vos & Le Grand die 'met zoveel smaak en oordeel meubelen, gordijnen en kamerversiering' had aangebracht. Ondanks al deze aandacht voor de
details was het geheel blijkbaar nog niet volmaakt. In zijn bericht over de tweede voorstelling, op 9 april, maakte Rössing melding van tal van verbeteringen, onder meer in het licht
en in de bloemen (Nieuws van den Dag, 12.4.1889). Op een ongedareetd programma - gezien de rolverdeling behorend bij één van de voorstellingen die men vanaf september 1889
speelde - staan 'geheel nieuwe decoratiën van H. Ellenbetger' aangekondigd. In het Nieuws
van den Dag van 11 november - de producrie is na een lange toutnee dan weet terug in Amsterdam - maakt Rössing melding van 'nieuwe meubelen, geheel in de toon van het decot'.
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Hoe bijzonder dat was, blijkt uit het vervolg. Alhoewel de recensenten hun waardering voor dit alles niet onder stoelen of banken staken, zou er in Nederland
voorlopig maar heel sporadisch een enscenering te zien zijn waarin men met
evenveel zorg 'voor het uiterlijk' te werk was gegaan. Om preciezer re zijn: tot 1929
gaat het, op een totaal van bijna tachtig, slechts om nog geen tien ensceneringen.
Ook uit de programma's blijkt dat in de vijfenveertig overgebleven programma's
uit de periode ^89-15128 slechts acht keer de aandacht op de decors gevestigd
wordt, bijvoorbeeld door de naam van de decorontwerper te vermelden.16
Een eerste voorbeeld van zo'n enscenering is de John Gabriel Borkman die
op 10 februari r8c»7 bij de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel'
zijn première beleefde. 'Nieuwe decors voor het vierde bedrijf, meldde het programma en de roep die van die nieuwe decors uitging was zodanig dat de medewerker van De Kroniek er speciaal voor naar de Stadsschouwburg toog. Ze waren
dan ook ontworpen door de 'grote schilders' Breitner en Bauer en in de Stadsschouwburg werd men qua decors normaal gesproken 'bepaald niet verwend'.

15 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 16.10.1889; L.S., Oprechte Haarlemsche Courant 15.10.1889;
Algemeen Handelsblad 15.10.1889; NRC 15.10.1889.
16 In programma's en recensies worden de namen van de volgende decorontwetpets genoemd; Verbrugge (Rosmersholm, Nederlandsche Tooncelvereeniging, 1893), Jan Maandag
(decor voor het derde bedrijf van Bouwmeester Soilless, Nieuw Nederlandsch Tooneelgezelschap. 1894). Breitnet en Bauer (John Gabriel Borkman, K.v. Her Nederlandsch Tooneel, r897),
J.J. Poursma (John Gabriel Borkman, N.v. Het Tooneel, 1908), A. van Hattem (Nora, N.v. Het
Tooneel, 1911), Jan Benneke (Klein Evolf, N.v. Tooneelvereeniging, 1916", F. Dantz (ie bedrijf)
en J.J. Poutsma (4c bedrijf] (John Gabriel Borkman, N.v. Tooneelvereeniging, 1918) en W. de
Maaree (Komedie der liefde. Het Schouwtooneel, 1922). Het is ovetigens niet zo dat de decots
van deze ensceneringen allemaal zó bijzonder waren dat ze in de pers uitgebreid aan de orde
kwamen. Ook het omgekeerde komt voor, namelijk dat et in het programma niet gerept
wotdt van decors maar dar uit de recensies blijkt dat men et buitengewone zorg aan had
besteed. Zie hiervoor het vervolg.
17 JK, Kroniek 1897, nr.112, P52. De namen van Breirner en Bauer werden in de programmafolder niet vermeld. J. (Telegraaf. 11.2.1897) merkt alleen maar op dar her goed was dat men
voor de decors hulp had gezocht bij grote schilders. JK noemt hun namen dus wel. Rössing
vermeldde in zijn recensie in her Nieuws van den Dag van 12 februari 1897 expliciet dat hij
de heren Breitner en Bauer gevraagd had hun namen re mogen noemen. In een recensie in
her Nieuws van den Dag van 22.4.1918 -John Gabriel Borkman wordt dan door De Tooneelvereeniging gespeeld - specificeert hij de manier waarop men te wetk was gegaan; Breitner
en Bauer maakren het ontwerp en de schets en stonden de decotateut, Cossaat, terzijde bij
de moeilijke partijen.
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Ibsen kon deze verslaggever verder gestolen worden, dus zijn bespreking was uitsluitend aan het decor gewijd. Op het achterdoek waren steile, grauwe rotsen van
een besneeuwde fjord zichtbaar met aan de zijkant het huis van Borkman. Verder
noemt hij een sneeuwig rotsplateau met winters witte bomen. Ook door de verlichting was er een mooi, glanzend wit sneeuweffect bereikt. Jammer, voegt de
recensent daar aan toe, van de lelijke gele lichtstreep over het toneel zolang de
deur van het huis openstond, waardoor dit effect bedorven werd. Ook het feit dat
men de hele vloer met een wit kleed bedekt had, stemde hem tot tevredenheid.
Alleen had men er een biezenmat of iets dergelijks onder moeten leggen. Nu bedierf het geklos van de laarzen bij het lopen de indruk van een sneeuwtapijt.18
Ruim één maand later ging in Rotterdam de tweede Nederlandse John
Gabriel Borkman in première. En zonder dat men 'grote schilders' had ingehuurd dat blijkt in ieder geval nergens uit - was men ook in Rotterdam tot een fraai
resultaat gekomen. In zijn bespreking in Het Tooneel roemde Pavidius de versleten huiskamer en het wisselende sneeuwlandschap, die van een zeer goede smaak
en een juiste opvatting getuigden. De recensent van de NRC was gedetailleerder.
Hij schrijft over een groots verweerde, deftige kamer met vergane gobelins, over
een ingeslapen slordigheid, over wanden bedekt met een eikenhouten lambrizering en met groen fluweel, over een bureau ministre, en een prachtig laatste
sneeuwlandschap.19
Tot 1929 komen we nog slechts twee producties tegen waarin de decors in
gelijke mate de aandacht trokken (en verdienden). De eersre is een door Willem
Royaards bij Het Tooneel geregisseerde John Gabriel Borkman uit 15108 waarbij
Poutsma voor de decors tekende.20 De tweede is Kleine Eyolf (Klein EyolfJ, in 1916
door Herman Heijermans geregisseerd, met bos-, berg- en kamerdecor, 'door Jan
Benneke treffelijk geschilderd'.21
Deze zes decors springen er in die eerste periode dus uit, omdat in ieder
geval kosten noch moeite waren gespaard. Daarnaast komt het in deze periode
nog een aantal malen voor dat recensenten vaststellen dat een decor 'goed ver18 Vergelijk ook Rössing: 'Het vierde bedrijf! ... ik weet niet ooit in eenig theater in Europa
zoo iets verrukkelijks, zoo iets grootsch en schoons gezien te hebben. [...] In dat landschap
komt geen enkele kleur. Grijs, het wit en het smoezelige van sneeuw, het grauwe der rotsen, het gore van het water... dan zijn de eenige kleuren. Maar welk eene betoovering [...].
Men begreep de drang van eiken Noorweger om te gaan naar het zonnige Zuiden. [...]
grootsche en verhevene poëzie.' Zie verder ook AE, Weekblad de Amsrerdammer 12.2.1897.
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zorgd' was en dat er aandacht aan de aankleding was besteed zonder dat dat verder gespecificeerd wordt. Wannneer er geen decorontwerper was ingehuurd ging
de lof meestal naar de regisseur. Blijkbaar viel in die gevallen ook het decor onder
zijn verantwoordelijkheid.
Tegenover deze ensceneringen waarvoor óf speciale decors gemaakt waren, óf
waarbij in ieder geval enige zorg aan de decors besteed was, staat een groot aantal
producties waarvoor dat niet gold. Producties waarbij meer gekeken was naar wat
er in het magazijn nog voorhanden was dan naar wat het betreffende stuk, idealiter, nodig zou hebben. Zo gebruikte men bij De vrouw van de zee, in 1895 door de
Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel' op het reperroire genomen
(om daar na drie keer al weer van te verdwijnen) een achterdoek waarop de zee
zichtbaar was, dit tegen de aanwijzingen van Ibsen in, zoals Algemeen Handelsblad-recensent Giovanni terecht opmerkte. Rössing vond het decor zo'n affront

19 Het Tooneel XXVI (189Ä/1897), P64; NRC 10/11.3.1897. Na de Amsterdamse voorstelling, op
25 maart in de Hollandsche Schouwburg, maakte Rössing één dag later in het Nieuws van
den Dag melding van een gebtek aan atmosfeer en stemming in het tweede bedrijf en het
decor in het laatste bedrijf noemde hij flodderig en weinig schoon. Speelde men in Amsterdam in geleende decors of speelde hier de conrroverse russen de Amsrerdamse en de
Rotrerdamse opvarring over her spelen van Ibsen een rol? Rössing was als verraler actief
bij de Amsterdamse enscenering betrokken geweesr.
20 Er waren niet alleen loftuitingen voor het sneeuwlandschap in het vierde bedrijf (somber
besneeuwd gebetgre, voortreffelijk geschilderd en belichr in romantisch realistische stijl),
maar ook voor de woonkamer en het vertrek waar Borkman al die jaren gebivakkeerd had
(goudleren behangsel, zeer hoge boogvensters, zeer bijzondere meubilering en beide verrrekken geheimzinnig belicht). Zie J.H. Rössing, Nieuws van den Dag, ?.?.i909; NRC1.1.
1909; Her Tooneel XXXV1I1 (1908/1909), P79.
21 Details: de kamer was deftig en met smaak gemeubileerd en gestoffeerd, zonder overlading maar gaf toch een beeld van rijkdom tegenover de armoe van de geest. De decors
gaven de indruk van een groorse somberheid en werden zelfs 'overweldigend' genoemd.
Her 'heuse watervallerje', of liever gezegd, het geluid dat dat voorrbracht, werd in ieder
geval in 1919, bij de tweede reeks voorstellingen, hindetlijk bevonden. Zie S., Avondposr
4.10.1919; Nieuws van den Dag 26.11.1916; Barbarossa, Telegraaf ?.?. 1916; F.L., Nieuwe Courant 4.10.1919. Blijkens een ingezonden brief van Heijermans aan de Telegraaf (?.?.1919) was
het decor bij de tweede reeks exact gelijk aan dat in 1916.
22 Zie voor deze 'verzorgde decors' onder meer Spoken. Kreuknier, Bigor, Poolman, Blaaser,
1890; Heddci Gabler, Vos en Korlaar, 1891; Rosmersholm, Vos en Korlaar, 1893; Bouwmeester Solness, Nieuw Nederlandsch Tooneelgezelschap, 1894. En ook: Komedie der liefde, Het Schouwrooneel, 1922; Nora, Vereenigd Tooneel, 1928.
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dat hij wel moest verondetstellen dat het 'de artistiek leider de haren te berge
[...][had] doen rijzen'.23
Ook de Rotterdammers grepen in 1896 mis, toen ze Een poppenhuis (Nora)
op het repertoire namen. De grote, Noorse kachel, in karton uitgevoerd, 'te gehavend en te vetveloos om er ook maar een dubbeltje voor te geven, gaf een dwaas
effect in het interieur bestaande uit Frans-lichte salonmeubeltjes', met geel damast overtrokken. Kritiek oogstte ook de manier waarop de meubels waren opgesteld ('als een vethuisboel') en de slechte behandeling van het licht (het voetlicht
werd onaangenaam weerkaatst door een geel tafelkleed en er heerste duisternis in
alle gangen). Rössing noemde het onbegtijpelijk dat, na de r889-productie, 'monteering en tooneelzetting' hier nog zo slecht en onverzorgd konden zijn.
Andere voorbeelden zijn er genoeg: het decor voor het derde bedrijf van
Een vijand van het volk bijvoorbeeld. Zowel bij de Nederlandsche Tooneelvereeniging, in 1897, als bij de Koninklijke Vereeniging, in 1908, deed dat meer denken
aan een handelskantoor of aan een schoollokaal, dan aan een krantenredactie. De
recensent van de Telegraaf nodigde de regisseur van de Nederlandsche Tooneelvereeniging, Van Kuyk, zelfs uit voor een bezoekje om het verschil met eigen ogen
te kunnen waarnemen.25 Ook de reeks Ibsen-ensceneringen waaraan Het Rotterdamsch Tooneel in 1917 begon, kenmerkte zich bepaald niet door de zorg waarmee de decors waren samengesteld.
Dat men meer keek naar wat er in de magazijnen voorhanden was dan naar wat
het te spelen stuk, idealiter, nodig zou hebben, gold in verhevigde mate voor de
Franse en Duitse Ibsen-producties die hier vanaf r8sio te zien waren. Dat waren er
heel wat en dat gaf dus ook aanleiding tot heel wat metkwaardige taferelen.
23 Giovanni, Algemeen Handelsblad 14.4.1895; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 10.4.1895.
24 NRC 12.11.1896; Rössing, Nieuws van den Dag 8.12.1896; Giovanni, Algemeen Handelsblad
13.12.1896.
25 X.L., Telegraaf 29.10.1897: 'De regie moet op onze kranr maar eens k o m e n zien dat een redactiekantoor geen handelskantoor is'; V.B., Algemeen Handelsblad 24.8.1908: 'Zo weidsch
en schoollokaalachtig kan het er nooit h e b b e n uitgezien.' Ook het feit d a t het vierde bedrijf, in her huis van Horster, zich in een Gotische zaal afspeelde, wekte verbazing bij deze
recensent. 'Dan m a a r liever war langere entr'actes.' Decorwisselingen leverden in Nederland blijkbaar nogal eens problemen op. Naar aanleiding van een Pijlers van de samenleving
door her Duitse Lessing Theater, in 1907, werd opgemerkr dat de 'tooneelveranderingen'
veel vlugger gingen dan bij ons (Van Hall, Gids 1907, II, P375-376).
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Het begon al gelijk op 9 maart 1893, toen Spoken in de regie van Antoine zijn
Nederlandse première beleefde. Er werd gespeeld in decors die via Van Lier geleverd waren. In de ogen van Nederlandse recensenten waren de schoorsteenmantel
met gebeitelde engeltjes en de lichthouten stoeltjes, met rood pluche overtrokken
voor dit stuk niet puriteins genoeg. Daarbij harmonieerden ze niet met het sombere gemoed van Osvald.27
Lugné-Poe en de zijnen, die het Nederlandse publiek in december van datzelfde jaar drie Ibsen-ensceneringen voorschotelden, hadden naar het oordeel van
de recensenten al helemaal geen oog voor de uiterlijkheden van de stukken van
Ibsen. Herman Heijermans was de enige die dit wilde interpreteren als een (terechte) poging om Ibsens 'gevoelige dingen' voorrang te verlenen boven zijn 'burgerlijke malligheden'.28 Vaker viel in de krantenkolommen te beluisteren dat hier
sprake was van een afkeurenswaardige slordigheid. Zinnetjes als Lugné-Poe 'verzorgt het uiterlijk niet zo goed' of zelfs Lugné-Poe 'gaat met het decor onverantwoord lichtzinnig om' getuigen hiervan.29
Ook de Duitse gezelschappen die hier op bezoek kwamen, speelden in de
regel in geleende decors, waarbij men het niet al te nauw nam met de voorschrif-

26 Zo werd het decor voor De vrouw van de zee (1918) eens temmingloos, weinig suggestief en
veel te druk rommeldecor genoemd; een hevige oleogravure die eerder aan Zwitserland of
Tirol dan aan Noorwegen deed denken. Naar aanleiding van Rosmersholm (1519) werd opgemerkt dat het vertrek waarin de gehele handeling zich afspeelde (NB: Ibsen schreef twee
ruimtes voor (RZ)) zo rijk voorzien was van meubels en gobelins dar het te veel van het goede
was. 'Dit decor rammelde en miste de hoofdzaak: karakrer en armospheer.' Zie hiervoor
Top Naeff, Amsrerdams Weekblad 4.1.1919; Roeland van Ruyven, Kroniek I (1919], P27; A.v.V.,
Algemeen Handelsblad 27.11.1918; NRC 27.11.1918; Ks, Algemeen Handelsblad 12.3.1921.
27 Het Tooneel XXII (1892/1893), p83;d.C, Algemeen Handelsblad 16.3.1893.
28 H.H.. Telegtaaf ?.9?.i894. Heijermans had zich in juli 1893. tijdens een bezoek aan Parijs,
(tijdelijk) bekeerd tot het symbolisme. Waarschijnlijk heefr hij Lugné-Poe in Parijs persoonlijk ontmoet. Zie hiervoor Goedkoop 1996, P77-78; P443-44.
29 Zo ontbraken in Rosmersholm de door Ibsen voorgeschreven portretten, de kachel en de bloemen. Zie voot dit alles J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 18.12.1893; Giovanni, Algemeen
Handelsblad 21.12.1893; Van Hall, Gids 1894, II, P3Ä; 1896, I, P173. In zijn bespreking van
Bouwmeester Solncss [Solncss Ie constructeur), dat het Theatre de l'Oeuvre hier in seprember
1894 speelde, merkre de recenseur van Her Tooneel op dar her Grand Théârre niet over de
goede decors voor Ibsen beschikre (NB: dus geleende decors); de goedverlichce, gebloemde salon om een overvloed aan bloemen en planten te suggereren noemde hij mislukt en het decor in het derde bedrijf op het belachelijke af. Een lelijke krans, een onsmakelijk bankje en de
hardblauwe vestingwal werden met afgrijzen genoemd (Het Tooneel XXIV (1894/1895), p7).
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ten van Ibsen. Zo schreef de recensent van het NRC naar aanleiding van een Wanneer wij doden ontwaken (Wenn wir Toten erwachen) in de Rotterdamse Groote Schouwburg op 31 mei 1900 door Dr. Heines Ibsen Theater:
'Wij wisten dat de heer Heine, terecht, aan de Meiningers een overdreven, immers
vruchtelooze, verzorging van het uiterlijk materiaal verwijt. Maar hij had helemaal niets meegebracht. Het waren de decors van hier. Men weet, dat de heer De
Vos dit stuk heeft willen spelen; de heer Poutsma is dan ook bezig geweest aan
bijzondere decors, die echter niet zijn gereed gekomen. Door hem bijgestaan met
al wat er beschikbaar was, heeft Dr. Heine voor het Ilde bedrijf een aardige miseen-scène kunnen maken; maar die voor III was onvoldoende. De moeilijkheden
van sneeuw en wind waren eenvoudig onopgelost gebleven.'
Als Gustav Lindemann en Louise Dumont in 1908 in Amsterdam arriveren om in
het kader van de door De Kunstkring georganiseerde Ibsen-feesten, hier Rosmersholm en Kleine Eyolf te spelen en zij voor deze gelegenheid wél hun eigen decots
meenemen, is een vetslaggever van de Telegraaf ter plekke.
'Met den laatsten trein uit Duitschland zijn gisteravond aan het Weesperpoortstation de kunstenaars, die hunne medewerking in de Ibsen-feesten, welke heden- en morgenavond, onder protectoraat van "De Kunstkring", in den Stadsschouwburg gegeven worden, aangekomen. En twee uur later arriveerde met den
nachtelijken goederenrrein, waaraan ditmaal 'n personenwagen toegevoegd was,
het technisch personeel met het uitgebreid decoratief. Het was geen gemakkelijk
werk, dit transport; vooral de ronde panorama-achterdoeken, welke natuurlijk

30 NRC 1.6.1900. Vergelijk ook Giovanni, Algemeen Handelsblad 2.6.1900, na de voorstelling
in Amsterdam: '[..] het groote huis techts, dat in alle eeuwen en alle landen dienst doet,
paste heelemaal niet voor een Noorsche badplaats. Maar voor het derde bedrijf was het decor bepaald onvoldoende. Naar een oplossing van de vraag hoe Rubek en Irene onder een
lawine konden worden bedolven, had men niet gezocht.'
Ook bij de andere Ibsen-stukken die dit gezelschap in deze jaren speelde, waren vergelijkbare geluiden hoorbaar. Zo zou bij de Spoken (Gespenster, 1900) de achtergrond 'geen begrip
van de fjord' gegeven hebben. Iets vergelijkbaars gold voor De vrouw van de zee (Die Frau
vom Meer, 1901): wel een hoge bergketen en bomen maar niets dat aan een fjord deed denken. Zie hiervoor J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 26.9.1900; NRC 2.2.1901. Bij De wilde
eend (Die Wildente, 1901) werd opgemerkt dat men niets had kunnen vinden 'dat een zolder
nabij kwam' (Giovanni, Algemeen Handelsblad, 13.3.1901).
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van te lange afmeting zijn om in wagons ondergebracht te worden, leverden heel
wat moeilijkheden op; maar onder leiding van den befaamden inspectent Knieier,
was de reis toch gelukkig volbracht, en werd met het ontladen van de plastische
decors, die in uitstekenden staat verkeerden, een aanvang gemaakt. In groote
kapkarren werd het vervoer naar den Sradsschouwburg begonnen. Hier was onderwijl een ploeg tooneelknechten, onder de persoonlijke leiding van Gustav
Lindemann, aan het werk getogen, om het tooneel voor de ontvangst der décors
in gereedheid te brengen, omdat reeds vroeg in den morgen met de zoogenaamde
décor-repetities een aanvang zou worden gemaakt.
Vooral her decoratief van den tweeden avond "Klein Eyolf ", belooft schitterend te
worden. Het tweede en derde bedrijf, die aan de rorsige Fjordkust van Noorwegen
spelen, met echte bergen, met echt gebouwde hutten en boomen, een scènerie,
die binnen 10 minuren kant en klaar moet worden gesteld, heeft in den Stadsschouwburg, waar het gemis aan een draaitooneel zich bij zulke gelegenheden
duchtig gevoelen laat, heel wat voeten in de aarde. Men heeft er dit op gevonden,
dat op reusachtige ladderwagens her decoratief tusschen de coulissen opgebouwd
wordt, zoodat b.v. een heuvel op 't vereischte moment kant en klaar her tooneel
opgereden wordr. Ook heden, in den loop van den dag, worden de oefeningen met
't décor voortgezet. Naast den leider, Lindemann, neemt ook de hoofdvertolkster
uit deze feesrspelen, Louise Dumont, aan deze voorbereidingen een persoonlijk
werkzaam aandeel; en het getuigt wel van de groore liefde, die deze actrice voor
haar beroep gevoelt, dat zij, ondanks de enorme inspanning, die de rol op zichzelf
van haar vergt, er niet tegen op ziet haar nachrrust op te offeren, om haar man
behulpzaam te zijn, opdat zelfs de kleinste onderdeelen der mise en scène, tot
hun volle recht komen.'
Als men de recensies als maatstaf neemt dan had men zich al deze moeite overigens kunnen besparen. Alleen Rössing noemt de 'monteering' van Rosmercholm
uitstekend (maar hij mist de oude portretten) en rept in verband met Kleine Eyolf
van mooie decors/ 1
Ook wanneer het Düsseldorfer Schauspielhaus in 1912 overkomt om Wanneer wij doden ontwaken te spelen, neemt men de eigen decors mee. In een voor-

31 Nieuws van den Dag, 30.11.1908.
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beschouwing in het Nieuws van den Dag van 12 november wordt daar ook melding van gemaakt. Veelzeggend is echter het zinnetje dat de journalist er op volgen laat: 'Wat echter grooter waarde heeft is dat alle rollen door de beste artisten
van Dusseldorp gespeeld zullen worden.'
Het is illustratief voor al die gastoptredens van buitenlandse gezelschappen: de decors zijn nauwelijks van belang. Het blijft vaak zelfs onduidelijk of men
nu in eigen, meegebrachte decors speelt of dat men een keuze doet uit wat er in de
schouwburgen voor handen is (zoals in 1916, wanneer Reinhardt hier toert met
ondermeer zijn enscenering van Spoken). De recensenten zijn vooral gespitst op de
opvatting waarin de acteurs hun personage spelen en op de kwaliteit van hun spel.
Tot nu toe is er nauwelijks iets opgemerkt over de manier waarop al deze ensceneringen belicht waren. Alhoewel al bij de twee producties in 18851 onmiddellijk
bleek wat de meerwaarde van een adequate belichting kon zijn, zijn er na dat jaar
in de recensies nauwelijks sporen terug te vinden die op een vergelijkbaar gebruik van het licht wijzen. Dat geldt zowel voor het creëren van stemming, zoals
dat in De wilde eend gebeurde, als voor de verheviging van de realiteitsillusie, zoals
in de enscenering van Een poppenhuis.32 Waar het om 'creëren van stemming' gaat,
mag echter niet zonder meer geconcludeerd worden dat dat dus ook niet gebeurde.
Het zou kunnen zijn dat het vanzelfsprekend was om een stuk van Ibsen wat
donker, stemmingsvol uit te lichten, iets wat recensenten misschien stilzwijgend
als bekend veronderstelden. Zo beklaagde Giovanni zich er in 15102 over dat door
het werken van het licht alle intimiteit ontbrak in de Spoken van het Amsterdamsen Lyrisch Tooneel. En in 1918 constateerde Barbarossa met genoegen dat
het decor van Een poppenhuis, in regie van Heijermans, fel was belicht, waardoor
de enscenering 'niets nevelachtigs had, niets van het vage dat sommige Ibsenfielen
zoo dierbaar is'. Deze twee citaten kunnen erop wijzen dat in ieder geval tot 15118
de norm bij ensceneringen van Ibsen een relatief donkere belichting was.

Het enige andere voorbeeld van een verhoogde realiteitsillusie middels de belichting is de
gele lichtstreep die door de openstaande deur over de wirte sneeuw viel, in de Amsterdamse John Gabriel Borkmtm van 1897.
Giovanni, Algemeen Handelsblad 6.11.1902; Barbarossa, Telegraaf ?.?.iji8. In ieder geval was
men er bij de Heddfl Gabler van het gezelschap van de Salon des Variétés in geslaagd om ook
met behulp van het licht een zeer intieme stemming te creëren. Iets vergelijkbaars gold de
Duitse Spoken van 1905. Zie hiervoor J.H. Rössing, Nieuws van den Dags.4.18511, 27.1t. 1905.
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Dat men er, los daarvan, niet altijd in slaagde de belichting aan de hoogste eisen
te laten voldoen, blijkt uit een ironische 'Brief van een neef uit Aarlanderveen aan
onzen tooneelverslaggever', afgedrukt in het NRC van 4 december 1902. Aanleiding was een bezoek aan de Spoken van het Amsterdamsch Lyrisch Tooneel:
'[Ik moet] u toch zeggen dat ik van de heele toedracht geen sikkepit begrepen heb.
Soms heb ik gedacht, dat het lag aan de vettooners, b.v. toen er brand in het dorp
was, en wij den rooden gloed het sterkst en het langst hadden gezien links van
het tooneel en een van de dames vlóóg naar den achtergrond in plaats van naar
het zijraam, en er plotseling niets geen rood licht meer was, op het oogenblik, dat
allen de kamers uitvlogen, van wege den vreeselijken brand.'
Dat het eerder uitzondering dan regel was dat de belichting wel in alle opzichten
voldeed, kan ook worden afgeleid uit het enthousiasme waarmee Rössing de belichting beschrijft van de Spoken waarmee Gustav Lindemann en Louise Dumont
in 1905 naar Nederland kwamen.
'De monteering komt alle lof toe. Het tooneel was geheel in overeenstemming
met den geest van het stuk; de stemming, door de verlichting verkregen, stemde
ook met alles saam. Zeer mooi was de lichtwerking aan het slot. Zonder eenige
"Spielerei". Heel goed mag men noemen het niet opdtaaien van het licht der
boven- en zij-herzen bij het binnendragen en plaatsen van de brandende lamp.
Deze lamp op de rafel liet nu deelen van het vertrek in schaduw en verlichtte
enkel de groep. Dit deed zeer goed. Voor het eerst zagen we dit op het tooneel,
anders brengt er een lamp, zelfs een kaars, plotseling daglicht.'34

34 Nieuws van den Dag, 27.11.1905. Een 'herz' is eigenlijk een plank of bak met lantaarns in de
kap (boven het toneel). Rössing was overigens de enige die oog had voor de kwaliteiten van
de belichting. Vergelijk in dit verband ook zijn kritiek op de tekortkomingen van de
Poppenhuis-productie van 1896. In zijn recensie maakt hij een opmerking over het ontbreken
van 'Spielerei' met Licht. Inderdaad komen we in de reacties op een aantal Ibsen-ensceneringen opmerkingen tegen die erop wijzen dat er door sommige regisseurs mer kleuren licht
werd 'gespeeld'. Eén van die regisseurs was Lugné-Poe. Rössing maakte in 18513 al melding
van een 'lelijke, rode lampenkap' in het decor van Lugné-Poe's Rosmersholm. Zijn Bouwmeester Solness (1894) was in groen, groezelig licht gedompeld (als tegenovetgesteld aan rood dar
voor opgewektheid, harrstochr en geslachtsdrift staat? opperde de recensent van Het Tooneel
(XXIV (1854/1895), p7). Een andere enscenering waatin voor ieder bedrijf een anders ge
kleurd soort licht gebruikr werd, was Heine's De vrouw van de zee, in 1901 (NRC 2.2.1901).
Lees verder op pagina 196.
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Al met al kan men concluderen dat decor en belichting in de periode 18851-1928
van ondergeschikt belang waren. Men besteedde er in de meeste gevallen slechts
minimale zorg en middelen aan. Onder die omstandigheden werd dan ook bijna
nooit voldaan aan de wensen van Ibsen, het goede begin - de twee 1889-producties - ten spijt. Voor Nederlandse recensenten waren die eisen van Ibsen - en de
vraag of daaraan werd tegemoetgekomen - overigens maar een deel van het verhaal. Uit dat wat hierboven aan citaten staat opgetekend, zijn drie vragen te destilleren die met 'ja' beantwoord moesten kunnen worden, om gedurende de periode 18851-1928 van een ideale Ibsen-enscenering te kunnen spreken.
1. Is er rekening gehouden met het feit dat Ibsen zijn stukken in Noorwegen
situeerde? Zo maakte Rössing bij de enscenering van Een poppenhuis in 189^ bezwaar tegen de combinatie Noorse kachel - Frans-lichte salonmeubeltjes. Diezelfde
Rössing noemde het decor van de Bouwmeester Solness uit 1894 deugdelijk verzorgd
onder meer omdat er was gelet op 'het steeds aanwezig zijn van bloemen in
Noorsche woningen'.33 Ook werd er, bijvoorbeeld bij producties van Spoken of De
vrouw van de zee, meer dan eens geprotesteerd wanneer er op het achterdoek geen
Noorse fjorden te zien waren.
2. Heeft men op het toneel de juiste stemming weten te creëren? Onder Nederlandse recensenten lijkt de overtuiging geheerst te hebben dat Ibseniaanse gebeurtenissen zich in een ouderwetse, gedrukte, duistere en sombere atmosfeer
dienden te voltrekken. Als dat gebeurde, sprak men van 'stemmingsvol'. Dat gold
bijvoorbeeld voor de decors van Spoken (Kreukniet, Bigot, Poolman, Blaaset, 1890)

Een echt 'lichteffect' kwam ik in deze periode maat één keet tegen. Het betreft hier
Heijermans enscenering van Een poppenhuis, in 1918. Niet alleen was het decot fel belicht,
waatdoor de enscenering 'niets nevelachtigs had, niets van het vage dat sommige Ibsenfielen zoo dierbaat is', ook werd het beslissende gesprek tussen Nora en Krogstad hier gevoerd boven 'het felle licht der lamp' die kort daarvoot dooi het dienstmeisje op een (lage)
tafel was gezet. Hun gezichten weiden daardoor 'spookachtig verlicht', of, zoals Barbarossa her formuleerde: Nota dtaaide om die lamp heen, als een vlieg om een kaats en
Krogstad stond in het felle licht met zwaie slagschaduwen ondet zijn ogen. Zie Batbatossa,
Telegtaaf ?.?.i9i8; A. de R.. Het Tooneel 4 (1918/19), P30; Vadetland 14.4.1918; NRC? 15.4.
1918. Overigens was niet iedeteen gelukkig met dit effect (NRC? 15.4.1918) en wetd het als
'onbedoeld' geïntetpteteerd, bijvoorbeeld veroorzaakt door het te kleine tafeltje (F.L.,
Nieuwe Coûtant 18.4.1918).
35 J.H. Rössing. Nieuws van den Dag 8.12.1896; 5.9.1894.
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en Hedda Gabkr (Kreukniet, Bigot, Poolman, Blaaser, 1891). Ook in 1928, naar aanleiding van Een poppenhuis en Wanneer wij doden ontwaken, bezigde men deze kwalificatie. Vaker viel in deze periode echter het verwijt te beluisteren dat het decor
niet in de toon was. Zo werden in 1893 de lichtkleurige salonwanden, de heldergrijze deurlijsten en de moderne inrichting gehekeld waarin de Nederlandsche
Tooneelvereeniging haar Rosmersholm speelde.36 En zo miste de 'zon-geel behangen kamer' waarin het Deutsches Theater in seizoen 1918/1919 Spoken liet zien
volgens Top Naeff al dadelijk het licht - en luchtloze en de muffe somberheid.37
3. Zijn Ibsens aanwijzingen voor decor en belichting tot in details nagevolgd?
Dir was in ieder geval het punt waarop Lugné-Poe in de Nederlandse pers werd
aangevallen. Zo werd er bezwaar gemaakt tegen het feit dat in zijn Rosmersholm maar herzelfde bezwaar gold de Rosmerholm-producties van het Tivoli-gezelschap
(1893) en het Düsseldorfer Schauspielhaus (1908) - de portretten van de Rosmers
ontbraken. Die stonden immers voor de oude ideeën waaraan Rosmer zich trachtte
te ontworstelen.
In tetmen van Fischer-Lichte komt het erop neer dat er rwee functies waren die
het decor in deze periode diende te vervullen: het aangeven van een preciese, geografische locatie en het weergeven van een bepaalde stemming.
7.3
De periode 1928-1972: salons uit het fin-de-siècle
In de inleiding van dit hoofdstuk werd vasrgesteld dat Ibsen zijn stukken vanaf
1877 situeerde in een gedetailleerd beschreven, eigentijdse (eind negentiendeeeuwse), Noorse werkelijkheid. Voor de eerste generatie Ibsen-regisseurs kon her
één - eigentijds - alleen maar gelijk zijn aan het ander - eind negentiende-eeuws
- maar gaandeweg de rwintigste eeuw begon daartussen een spanning te ontstaan.

36 Algemeen Handelsblad 9.11.1893; NRC 5.11.1893; JVjr. vroeg in Het Tooneel (XXIII (1893/
1894), P24) om een donker bruin decor met zwarr en dan géén moderne lamp mer kanr en
geen goud.
37 Top Naeff, Dramatische kronieken I, 1918/1919, P81-84. Andere voorbeelden zijn Spoken
(1902), Rosmersholm (1906), De vrouw van de zee (1918), Rosmersholm (1919), Spoken (1921). Her
feir dar de decors relarief vaak nier 'sremmingsvol' maar 'modern' waren, zou erop kunnen wijzen dat de tegisseurs er anders over dachren dan de recensenten.
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In eerste instantie konden theatermakers nog wel voor die optie 'eigentijds' blijven kiezen - Ibsen groeide zogezegd met de tijd mee, de twintigste eeuw in maar vanaf 1920 begonnen meer en meer recensenten zich af te vragen of Ibsen zo
langzamerhand niet verouderd was. De eerste die daar zeer uitgesproken over
was, was de recensent van het Algemeen Handelsblad. Naar aanleiding van een
productie van het Rotterdamsch Tooneel noemde hij Een vijand van het volk op 15
maart 15122 toch wel een zeer verouderd stuk. 'In onze bewogen tijd, waarin her
volgen van idealen tot den materieelen ondergang van heel een milioenenvolk
heeft geleid, is de bijna kinderlijke idealist Stockmann een slechts povere en kinderachtige figuur.' Vier jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog sprak deze
recensent een veroordeling uit over Stockmanns uitbarstingen tegen volksleiders
en oudbakken waarheden/ 8
Een vergelijkbaar lot trof Een poppenhuis. De recensent van het Vaderland
schreef op 18 oktober 1925 dat hij bij de Nora van mevrouw Lobo had gevoeld hoe
sterk het stuk verouderd was. 'Vrouwen hebben kiesrecht, er zijn vrouwenclubs
en er zitten vrouwen in de Tweede Kamer.' 39 In 1928 werd ook Kleine Eyolf ouderwets genoemd: 'Een groot deel van zijn arbeid is verouderd, omdat de problemen
niet meer onze problemen zijn, omdat het publiek niet meer tot zijn meeningen
hoeft te worden bekeerd, soms zelfs door zijn meeningen heen weer tot haar
regendeel gekomen is.' 40
Toen het Schouwtoneel in 1928 Een vijand van het volk in 'costuum en sfeer
van den tijd' speelde, werd dat dan ook toegejuicht. J.W.F. Werumeus Buning
rechtvaardigde deze keuze vóór de negentiende eeuw als volgt: '[..] en juist door
38 A.V.W., Algemeen Handelsblad 15.3.1922. Toen het stuk zes jaat later weer op het repertoire
stond, waren er meer die het stuk verouderd noemden. Zie hiervoor Maasbode 24.1.1928;
NRC 2.2.1928; J.W.F. Werumeus Buning, Telegraaf 3.2.1928.
39 Driejaar zou ook hij door anderen worden bijgevallen. N.H. Wolf?.?., ?.?. 2.10.1928.
40 Poort, geciteerd in ?.?. 28.3.192S blijft Ibsens worsreling overigens waardevol vinden. De
enige die zich in deze jaren weigert neet te leggen bij een uit de tijd raken van Ibsen is
Top Naeff. In de Groene breekt zij meer dan eens een lans voor zijn oeuvre. Haar belangrijkste argument is dat het grore publiek nu pas was aangeland waar 'de eerste bloei der
vrouwenbeweging 25 jaar tetug al aan toe was' (Groene Amsrerdammer, 20.10.1925). De
tijd is thans rijp voor Ibsen, schreef ze op 17 maart 1928. 'Zodta het tooneel weer eischen
gaat stellen aan het repertoire, zal het zijn taak zijn om voor het 'groote' publiek - het publiek, door onze volksuniversiteiten en populaire kunsr-insrellingen opgevoed - de Ibsenculrus te ondernemen, waaraan het thans toe moet zijn. Eenvoudig, bevrijd van alle verstandelijke rhetoriek.'
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het stuk in costuum en sfeer van den tijd te spelen, ondervangt deze opvoering
vele mogelijke opmerkingen van veroudering in deze mensen en hun uitingen.
[...] bij deze in de kleur van de tijd gehouden opvoering kan men gemakkelijker
over dat verschil in jaren heenstappen, het geval wordt lichtelijk historisch en
juist daardoor opnieuw actueel.' 4I
Het was niet zo dat vanaf dat moment alle Ibsen-stukken in de negentiende eeuw werden gesitueerd. In 15139 noemde Cornelis Veth het spelen 'in een
milieu en in kleedij, die het tijdperk waarin zulk een sfeer thuishoort, aangaven'
nog een 'een beginsel waarvan te vaak wordt afgeweken'. Toch won deze aanpak
steeds meer terrein, om na de Tweede Wereldoorlog definitief tot norm verheven
te worden.42
Het hoogtepunt in deze reeks waren twee ensceneringen die hier in 1955
te zien waren: in april van dat jaar een Engelse Hedda Gabier, met in de hoofdrol
Peggy Ashcroft en in oktober en een Nederlandse Een poppenhuis, bij de Haagsche
Comédie.
Beide ensceneringen werden gespeeld in een tot in details gereproduceerde negentiende-eeuwse salon, met alle 'overdaad' die daar bijhoorde. Zo schreef
Ben van Eysselsteijn over het kamerdecor dat de Engelsen mee naar Nederland
namen, dat het verbluffend sterk van sfeer was, met al die bibelots en étagères, de
rode stoelen en draperieën. Overigens precies zoals Ibsen het zelf gewild had,
voegde hij daaraan toe.43 De recensent van het Algemeen Handelsblad omschreef
het decor voor Een poppenhuis als een gezellige bric à brac-winkel, vol meubels,
étagères, portières en een psyche tussen de ramen. 44 Ook de foto's maken duide41 Telegraaf, 3.2.1928. Vergelijk ook J.B. Schuil (Haarlems Dagblad 29.2.1928) die de sfeer van
intimireit roemde, dadelijk al in het eerste bedrijf. Dat was volkomen het vriendelijke,
rustige, huiselijke milieu van vijfenveertig jaar geleden. In een lijst van de voor deze enscenering benodigde meubelen en rekwisieten die ik op het Theater Instituut Nederland
terugvond, wordt steeds expliciet gemeld dat het om ouderwetse exemplaren moest gaan:
'groote ronde tafel - met ouderwetsche pluche', 'vier stoelen (pluche ouderwetsch)', '(ouderwetsch) hoogbekleede Voltaire met hoofdkussentje (ouderwetsch)'. 'eenige oudetwetsche
schildeteyen', 'ouderwetsche aschbak', etceteta.
42 Zo kon W. Wagener in 1955 schrijven: 'De goede vertoning is sinds lang de vertoning in historisch kostuum en in historisch decor' (Rotterdams Nieuwsblad 6.10.1955).in ieder geval
waren De wilde eend (Wildente, 1933; zie recensie van Menno ter Braak in het Vadetland van
17.11.1933) en Spoken (1939; zie hiervoor de scènefoto's) in de negentiende eeuw gesitueerd.
43 Ben van Eysselsteijn, Haagsche Coutant 1.3.1955.
44 Bs. Algemeen Handelsblad 7.10.1955
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lijk dat er hier inderdaad sprake was van zeer gedetailleerd uirgewerkte kamerdecors. Met name de ovetdaad springt in het oog: de patronen in het behang,
lampen, schilderijtjes, planten, tapijten en portières.
In de jaren vijftig was dit, wat de recensenren betreft, hét Ibsen-decor;
daarover kon geen misverstand bestaan. Dat bleek niet alleen uit kwalificaties als
'een gedroomd salondecor', 'magnifiek' en 'volmaakt', maar vooral ook uit het feir
dat er a) niemand was die het principe op zich - Ibsen gespeeld in een gedetailleerd
weergegeven negentiende-eeuwse salon - aanvocht en b) dat er geproresteerd
werd wanneer men zich in een enscenering niet aan dat principe gehouden had.45
Dat laatste was bijvoorbeeld in 1957 het geval, toen het Nieuw Nederlands
Toneelgezelschap met een enscenering van Hedda Gabler kwam. Jeanne van
Schaik-Willing betoogde bij die gelegenheid dat de toeschouwer zich moest kunnen inleven in de toestanden van een halve eeuw geleden om het stuk te kunnen
aanvoelen. En dat was de belangrijke taak die de regisseur en de decorontwerper
hadden: 'ons bij dit verplaatsen in een andere tijd te helpen'. Het decor van Weynand Grijzen schoot tekort omdat het geen spoor van beklemmende luxe vertoonde en dus ook te weinig opriep van de gevoelswereld van het stuk.46
En zo kon men in 1956 maat heel weinig waardering opbrengen voor het
abstracte decot waarin de Bouwmeester Solness van Puck gesitueerd was: een gevangenisachtig interieur bestaande uit meetdere verhoogde speelplans, muurvlakken, gordijnen en een minimum aan moderne meubelen. Ibsens personages
kunnen niet zonder een sfeervolle (dus negentiende-eeuwse) omgeving, was het
meestgehoorde tegenargument. 47
Stukken van Ibsen situeren in de negentiende eeuw bleef, in ieder geval in

45 Zie voor de kwalificaties P., Maasbode 1.3.1955: Alingh Biugmans, Haagsche Pose 5.3.1955;
David Koning, Haarlems Dagblad 1.11.1955
46 Groene Amsterdammer 14.12.1957; NRC 4.12.1957; Bs, Algemeen Handelsblad 4?.i2.i957.
Ook de foto's laten inderdaad een decor zien dar veel minder derails bevarte dan de decors
van de rwee ensceneringen uit 1955. Overigens wordt ook een drieral keer geschreven over
een decor dar de 'voorbije rijd' c.q. 'de tijd van het stuk' uitstekend weergaf (Emmer Couranr (sic!) ?.?.1958, Vrije Zeeuw (sic!) 20.2.1958 (allebei terug re vinden tussen de archicfsrukken van het Nieuw Nederlands Toneelgezelschap) en daarnaast Manuel van Loggern,
Algemeen Dagblad 5.12.1957). Daniël de Lange was de enige die naar aanleiding van deze
enscenering durfde te betogen dat men voor een werkelijk boeiende enscenering her naturalisme op zou moeten geven, zowel in tekstbehandeling, regie als decor (Volkskranr
4.12.1957).
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de grote zaal, de norm tot in de jaren tachtig. Toch is het niet zo dat er al die tijd
niets in het gebruik en de inrichting van de ruimte veranderde. Die verandering
betrof echtet nier de functie van het decot, maar de gebruikte soorten tekens. Het
kwam erop neer dat Ibsens aanwijzingen steeds minder nauwkeurig werden opgevolgd. Het ging daarbij om twee tendensen: in de eerste plaats werden Ibsens
negentiende-eeuwse salons niet meet gereproduceerd maar gesuggereerd, dat wil
zeggen dat de gesloten (kametjdecors gaandeweg werden vervangen door open
decors en in de tweede plaats ging men steeds spaarzamer gebruik maken van
negentiende-eeuwse interieur-elementen.
Twee ensceneringen uit 1966 illustreren duidelijk dat de opvattingen een
decennium later al belangrijk gewijzigd waren. De Hedda Gabler die de Nederlandse Comédie in dat jaar speelde, was gesitueerd in een met gotdijnen afgeschermde ruimte, zodat er in de pers gesproken werd van een doorzichtig, open,
overigens donkerkleurig decor, dat uit fin-de-siècle elementen bestond die tegen
een duistere achtergrond waten geplaatst.48
De scènefoto's laten zien dat die fin-de-siècle elementen nogal weelderig
en overdadig waren ingericht, compleet met piëdestallen, kroonluchters, portretjes en dergelijke. Een aanzienlijk deel van het recensentenkorps was dan ook van
mening dat de banden met de negentiende eeuw, ondanks die doorzichtige, open

47 Zie hiervoor onder meer J. Spierdijk, Telegraaf ro.10.1556; ES. Algemeen Handelsblad 10.10.
195Ä; NRC 10.10.195e. A. Koolhaas; Vrij Nederland 20.ro. 1956; Jeanne Schaik-Willing. Groene
Amsterdammer 20.10.1956. Alleen Van Loggern (Algemeen Dagblad 10.10. 1956) noemde
deze eerste Ibsen in een absrract decor een succes. Gomperrs noemde het 'roelaatbaar'
(Parool 10.10.1956). Over het paars-grijze. abstracte, open, uit scheve vlakken opgettokken
decor dat Joop Kropff voor Spoken ontwierp (Haagsche Comédie, 1956), waren de meningen
verdeeld. Ze liepen uiteen van 'het voldeed uitstekend' (J.P., Algemeen Handelsblad 1.10.
1956) tot 'het was niet homogeen met de rest' en 'het had voor een modern stuk stellig
grote verdiensren gehad' (Ben van Eysselstcijn, Haagsche Courant 1.10.1956 en NRC ?.io.
1956). Dit was de allereerste keer dar Ibsen in een gesemantiseerd decor werd gespeeld. Zie
hiervoor verderop in dir hoofdstuk noot 55.
48 Zie hiervoor achrereenvolgens Hans van den Bergh, Parool 14.3.1966; Jan Versrappen, Binnenhof 24.3.1966; Amy van Marken, Het Toneel 87 (1966) nr.2/3, P71-77; P. Ruivenkamp,
Haagsche Courant 14.3.1966. Vergelijk ook: een vergrote, moderne miniatuur waarin het
bijkomstige was weggelaten maar het typerende met een uiterste precisie naar voren was
gehaald (Trouw 14.3^966) en een donkere kleuren-decor dat een benauwende ruimre moest
suggereren (Van Marken). Volgens Van Marken moet er aan meubelen in ieder geval een (nier
negentiende-eeuwse) leunstoel van imitatieleer, met rressen geweest zijn en een tabourerje.
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ruimte, toch nog te hecht waren. Gesuggereerd werd dat Ibsen bij een 'moderne'
oplossing beter tot zijn recht zou zijn gekomen.49
Hoe het óók kon en hoe het, blijkens de overwegend positieve reacties in
de pers, anno 15166' ook móest, werd een halfjaar later duidelijk toen bij Theater
Spoken op het repertoire verscheen. Uit de recensies doemt het beeld op van een
bijna abstracte, kale, lege ruimte met ramen zonder uitzicht, een centraal opgestelde tafel en twee stoelen, waarin de tijd 'sober' werd aangeduid. Alle frutsels,
klokken en theestellen ontbraken.50 Op één uitzondering na gaven alle recensenten zich al dan niet na een aanvankelijke aarzeling voor deze aanpak gewonnen,
ook mede dankzij de geraffineerde belichting. Dat anno 1966 het 'stemmingsvolle' nog steeds een rol speelde, bewijzen kwalificaties als gedempt, somber en
sfeerrijk.51
Ondanks de positieve reacties op deze Spoken zou de volgende Ibsen-enscenering een aantal jaren op zich laten wachten. Daarmee zijn we in de jaren zeventig aanbeland en hoewel het zeker niet zo is dat alle Ibsen-decors vanaf dat
moment even kaal en sober waren als dit decor van Frank Raven, is het over het
algemeen toch zo dat de door Ibsen beschreven, negentiende-eeuwse ruimte
met steeds minder middelen werd gesuggereerd.
Wat men als gevolg daarvan ook over de hele linie ziet gebeuren, is dat de
visuele banden met de negentiende eeuw steeds minder sterk worden, overigens
49 Zo kwalificeerde Paul Beugels (Volkskrant 14.3.196«) het decor en de kostuums als 'te dicht
bij Ibsen en te ver van deze tijd. Ben Bos (Linie 26.3.1966} noemde het naturalisme 'af en
toe ridicuul'. Kossmann (Vrije Volk 14.3.1966} en Koolhaas (Vrij Nederland 19.3.19««) pleitten voor een modetne oplossing.
50 Zie voot de beschrijving van het decor David Koning, Elseviers Weekblad 1.10.19««; ß e n
Bos, Nieuwe Linie 24.9.19««; W. Hartering, Telegraaf 19.9.196«; André Rutten. Tijd 19.9.19««;
Guus Rekets, Groene 1.10.196«. Wat de verdere inrichting betreft: op een scènefoto is boven de tafel een negentiende-eeuwse hanglamp zichtbaar. Guus Rekers heeft het in zijn
recensie over een huis-clos achtig raam- en deurdecor met één tafel en dtie stoelen.
51 Zie voor de kwalificaties sober, somber en sfeerrijk achrereenvolgens W. Boswinkel, Algemeen Handelsblad 19.9.1966; André Rutten, NRC 19.9.1966; Anton Deeting, Algemeen
Dagblad 19.9.1966. De meest uitgesproken voorstander was Rekers die in de Groene schreef
dat Croiset gelukkig had afgezien van de langzamerhand onptuimbaar geworden naturalistische rradities. David Koning betteutde het, als enige, dat het decor niet naturalistisch
was. Vergelijk verder: E. Bekius (Vaderland, 20?.9.i966): decor bleek meer voor de opvoering te doen dan men aanvankelijk zou hebben gedacht; C.B. Doolaard (Parool, 19.9.196«):
won in het laatste bedrijf aanzienlijk aan sfeer door geraffineerde belichting; Andté Rutten: felwit schijnend zonlicht aan het eind, er was uitstekend met licht gewerkt.
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zonder dat deze geheel worden verbroken. Het eindpunt in die ontwikkeling was
een aantal ensceneringen - en het gaat daarbij dan om ensceneringen in de grote
zaal - waarin, in een geabstraheerde ruimte, de negentiende eeuw alleen nog
maar in de kostuums aanwezig was.32 Ibsen werd dus steeds verder losgeweekt
uit zijn eigen tijd. Of, andersom geformuleerd: geprobeerd werd om Ibsen via stilering en abstrahering wat dichterbij te halen.
Dit is echter niet de belangrijkste ontwikkeling die zich in de jaren zeventig aftekende. Belangrijker was dat er aan het begin van die jaren zeventig al een
verandering was opgetreden in de functie die het decor in de enscenering kon
vervullen.
7.4
De periode 15*72-1988: decors o m te duiden
In november 1972 ging in 's Hertogenbosch opnieuw een stuk van Ibsen in première: Globe speelde Hedda Gabler. In het programmaboekje dat de productie begeleidde, werd onder meer de regisseur, Hans Croiset, geciteerd. De inleiding die
hij bij het begin van de repetitieperiode voor zijn acteurs had uitgesproken, had
hij besloten met de volgende aansporing: 'laten we proberen aan te tonen dat het
Hedda Gabler is en niet Hedda Tesman'. Daarmee verwees hij naar een opmerking die Ibsen maakte in een brief aan Prozor, de Franse vertaler van het stuk:
Hedda is meer de dochter van haar vader, dan de echtgenote van haar man.53
Dat het Croiset met deze aanspoting ernst was, bleek uit de ruimte waarin
zijn Hedda Gabler zich afspeelde: de strakke, sobere ruimte met negentiendeeeuwse interieurelementen - foto's laten een chaise longue, een piano en een bureautje zien - week niet af van wat op dat moment gebruikelijk was. Dat gold wel
voor het getekende mansportret dat op het achterdoek tot reusachtige proporties
was uitvetgroot en het toneel domineerde. Het signaal dat hiermee werd afgegeven was nauwelijks te missen: de inrichting van de ruimte maakte duidelijk dat
het inderdaad Hedda's vader was die haar gedrag bepaalde, want hij was het, de
generaal, die op de gebeurtenissen neerkeek.54
52 Voorbeelden hiervan zijn Bouwmeester Solncss, Toneelgroep Theater, 1979 en Wanneer wij
doden ontwaken, RO Theater, 1984.
53 SV XVHI,P2«5.
54 Dat alleen Ber Huising (Trouw 24.11.1972) en Andre Marrhijsse (Vaderland 30.1.1973) melding maakten van dit porrret. werd door Croiser geweren aan de slechre zichrlijnen in de
premièrezaal.
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Nadat de belangrijkste functie van het decor eerst het aangeven van een preciese
(geografische] locatie geweest was, vervolgens het aangeven van een preciese (historische) tijd, werd het decor nu een tekensysteem dat (ook) een symbolische
functie kon vervullen; een tekensysteem waarmee betekenis aan Ibsens tekst kon
worden opgelegd. Het decor werd met andere woorden gesemantiseerd.55
Wanneer we de ensceneringen overzien die op deze Hedda Gabler uit 1972
volgden, blijkt dat die semantisering op twee manieren vorm kon krijgen:
A de voornaamste functie van het decor bleef het aangeven van de (historische) tijd van handeling en daarbij werd er tevens iets duidelijk gemaakt
over Ibsens tekst.56 Het ging in deze gevallen steeds om het zichtbaar
maken van een 'grote beweging' die, op een abstract niveau, in de tekst
55 Behalve het portret was er nog een onderdeel van her deeor waaraan betekenis kon worden toegekend. Huub van Gestel had mer behulp van een glazen wand de ruimre verdeeld
in een voor- en achterkamer. Ben Bos (Nieuwe Linie 20.12.1972) constateerde dat de gespletenheid van Hedda zo ook ruimrelijk werd geaccentueerd.
Deze Hedda Gabler uit 1572 sraar dus aan her begin van een periode waarin ook via de inrichting van de ruimre berekenis wordt gegenereerd. Dar wil nier zeggen dat et vóór 1972
nooit iets in die richting ondernomen is. In 195« ontwietp Ktopff voor de Spoken van de
Haagse Comédie een abstracr, open, uir scheve vlakken opgerrokken decor, in paarse en
grijze tinten. Die scheve vlakken wetden door L.H. (? 29.9.1956) geïnterprereerd als een
symbool voor de scheefgetrokken verhoudingen. Verder schreef Cor van der Lugt-Melsetr
(Elsevier 5.10.1956) over 'deuren als doodskisten'. Zie voor de beschrijving van her decor
ook P.J., Handelsblad 1.10.1956 en NRC '.10.1956.
Een fraai voorbeeld van een betekenisvol element in het decor is her kleine, rode popje dat
figureerde in de productie van Een poppenhuis (Nora) van het Vereenigd RorrerdamschHofsrad Tooneel (1925): 'Her poppenvrouwrje was even aangeduid door een rode pop in de
huiskamer' (Vaderland 18.10.1925).
Verder is er een drietal producries waarin sprake is van aandachr rrekkende. betekenisvol
opgehangen porrrerren. Frirs Lapidorh prees naar aanleiding van Verkades Hedda Gabler
uit 1929 in de avondeditie van de Nieuwe Couranr van 2 april 1930 (ook in Her Tooneel XV
(1929/1930), P273) her goede effecr van her levensgrote porrrer van de Generaal dar op de
diepe achtergrond sreeds zichrbaar bleef en ons er voortdurend aan herinnerde dat Hedda
zeer rrors is op haar afkomst. Een onbekende tecensent stelde naat aanleiding van de
Spoken (Gespenster) uit 1948 vast dat het grote pottrer van wijlen kamerheer Alving her centrale punt vormde in her decor. Ook in de Hedda Gabler van her Nieuw Nederlands Toneel
(1957) trok het portrer van de generaal de aandacht, niet alleen doot de de centrale posirie
die het innam, maar ook doot de belichting. In het Algemeen Handelsblad van ? december
schreef BS dar het potttet met een lichteffecr voorrdurend aan de toeschouwers werd opgedrongen. In her laatste bedrijf gleden de schaduwen van Hedda's pianospelende handen
'als rwee zware vogels' over her schilderij heen.
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besloten lag: van licht naar donker, van levend naar dood, van gesloten
naar open. Uit de recensies blijkt dat die grote beweging wel mee resoneerde in de beoordeling van de enscenering, maar nooit doorslaggevend
was voor de betekenis die eraan werd toegekend.
B de voornaamste functie van het decor werd het opleggen van een betekenis aan de tekst. In deze ensceneringen fungeerde het decor in de eerste
plaats als een raster dat over Ibsens tekst werd heengelegd en zo doorslaggevend werd voor de betekenis van de enscenering. Pas in de tweede plaats
verwees het naar plaats en/of tijd van handeling.57
Naast dit onderscheid tussen a-types en b-types is er nog een tweedeling van belang. In de inleiding van dit hoofdstuk werd al vastgesteld dat Ibsen in de jaren zeventig niet langer uitsluitend in de traditionele 'kijkdozen' werd opgevoerd, maar
dat men hem ook in de kleinere vlakke vloer-theaters ging spelen. De manier waarop men de toneelruimte in die kleine vlakke vloer-theaters inrichtte, week belangrijk af van dat wat er in traditionele zalen te zien was. Ik zal hieronder dus eerst de
grote zaal-producties vanaf 1972 behandelen en vervolgens de kleine zaal-producties.
7.4.1 Grote zaal-producties
Eerder werd vastgesteld dat de visuele banden met de negentiende eeuw vanaf
het begin van de jaren zeventig in de grote zaal steeds kleiner werden, maar nooit
helemaal werden verbroken. Er laren zich vanaf 1972 in de grote zaal drie soorten
ensceneringen onderscheiden:
1 ensceneringen waarin de handeling nog steeds middels een volledig decor
(en de kosruums) in de negentiende eeuw werd gesitueerd;
2 ensceneringen waarin alleen middels interieurelementen (en kostuums)
naar de negentiende eeuw verwezen werd;
3 ensceneringen in een abstract decor, maar waarin de negentiende eeuw
nog in de kostuums vertegenwoordigd was.
56 Als niets in het decor nog herinnerde aan de negentiende eeuw, was de belangrijkste functie van het decor het cteé'ren van een (niet-specifieke) plaats van handeling.
57 Alhoewel recensenten in dit verband wel van 'gelijkwaardigheid van woord en beeld' spreken, is de typering 'dominantie van beeld over woord' meer op zijn plaats. De visuele component was in deze gevallen immers bepalend voor de manier waarop de enscenering begrepen werd.
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Het is van belang om daarbij aan te tekenen dat het niet zo is dat de semantisering maximaal was wanneer de verwijzingen naar de negentiende eeuw minimaal waren. Binnen elk van deze drie soorten ensceneringen zijn zowel de decors
van het a-type als van het b-type vertegenwoordigd.58 Zo behoren de Hedda Gabler
(Haagse Comédie, 15177, vallend onder het a-type) en Een poppenhuis (Toneelgroep
de Appel, 15*751, vallend onder het b-type) samen tot de eerste groep.59
Het was Harry Wich die het decor (en de kostuums) voor die door Kees
Coolen geregisseerde Hedda Gabler had ontworpen. Op één van de scènefoto's is
dat decor, een negentiende-eeuwse salon, in zijn geheel vastgelegd. Die foto
maakt samen met een in het programmaboekje afgedrukte foto van de decormaquette en de beschrijvingen van André Rutten duidelijk dat in ieder geval bijna
alle door Ibsen voorgestelde elementen aanwezig waren. Alleen wat de vorm en de
plaatsing van een aantal elementen betreft, was men van Ibsen afgeweken.60
Zo bevond zich de met gordijnen af te sluiten toegang tot de donker uitgevoerde, tweede kamer hier niet middenachter maar rechtsachter en was Ibsens
glazen deur met gordijnen rechts, die uitzicht gaf op de tuin, uitvergroot tot een

58 1. Ensceneringen waarin middels her volledige interieur en de kostuums naar de negentiende eeuw verwezen werd: Hedda Gabler, Haagse Comédie, 1577 en Een poppenhuis, Toneelgroep de Appel, 1979. Hierbij hoort ook een enscenering van Een poppenhuis door het Berlijnse Renaissance-Theater (regie: Rudolf Noelte) die op 8 oktober 1978 te zien moet zijn
geweest in de Utrechtse Stadsschouwburg, maar die geen enkel spoor heeft nagelaten.
2. Ensceneringen waarin dat middels interieurelementen en kostuums geschiedde: Hedda
Gabler, Globe, t972, Pijlers van de samenleving, Haagse Comédie, 1978; Kleine Eyol/, Haagse
Comédie, 1979 enjohn Gabriel Borkmau, Publiekstheater, 1982.
3. Ensceneringen waarin dar alleen middels de kostuums geschiedde: Bouwmeester Solness,
Theater, 1979 en Wanneer wij doden ontwaken, RO Theater, 1984. In totaal dus acht ensceneringen. Daarnaast waren er in deze petiode nog drie grote zaal-producties te zien waarin
het decor niet was gesemantiseerd, maar waarin het decor (en de kostuums) alleen een
(historische) plaats van handeling aangaf (aangaven): De wilde eend. Globe, 1973, Een poppenhuis, Haagse Comédie, 1973 en Spoken, Globe, 1975. De belangrijkste norm waar deze decors
aan moesten voldoen, lijkt te zijn geweest dat ze voldoende sfeervol waren. Ze zullen verder buiren beschouwing blijven.
59 Een Poppenhuis door Toneelgroep de Appel, gespeeld in her eigen Appeltheater, is de enige
kleine zaal-productie die in de negentiende eeuw was gesitueetd. Ook vanwege de uitzonderlijke kwaliteiten van het toneelbeeld behandel ik hem hieronder roch.
60 Rutten schreef wijdde drie besprekingen aan deze enscenering: Trouw 19.9.1977; Groene
Amsterdammer 28.9.1977; Toneel Tearraal98 (1977) nr. 6/7, P43. Her sruk in Toneel Teattaal
ging bijna in zijn geheel over het decor.
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gebogen, glazen wand die de hele linkerachterhoek besloeg en die bedekt was met
witte vitrage.
Door deze aanpassingen veranderde de door Ibsen voorgestelde donkete
zitkamer in een ruimte met een duidelijk donkere en een duidelijk lichte helft.
Die tegenstelling tussen donker en licht werd in de pers rwee keer met de inhoud van de enscenering in verband gebracht. Ruivenkamp verbond hem met de
tegenstelling tussen goed en kwaad, waarbij hij er niet aan twijfelde dat Hedda
met zwatt speelde. Rutten zag het hele drama erin samengebald: Hedda Gabler
begint heel open, keert zich dan snel naar binnen en eindigt in totale beklemming.62
Een andere veelzeggende verandering betrof het portret van de generaal
dat niet in de tweede kämet hing maar zeer prominent centraal op de achterwand, tussen die donkere tweede kamer en de serre-achtige ruimte in.63 Op deze
manier werd ook hier het belang van de genetaal ondetstteept. Daar komt nog bij
dat ondet zijn portret de sofa, het bijzettafeltje en de hoge stoel stonden, die
Ibsen linksvoor had bedoeld. Dit had als consequentie dat het gesprek van Hedda
en Eilert zich letterlijk onder de ogen van Hedda's vader afspeelde.
Op het eerste gezichr werd deze Hedda Gabler dus 'gewoon' in een negentiende-eeuwse salon gespeeld, zoals Ibsen dat had aangegeven. Door een aantal
aanpassingen in de inrichting gaf die salon echter meer aan dan een historische
tijd van handeling. De ruimte was, binnen de gtenzen die Ibsen had gesteld, met
zoveel mogelijk betekenis opgevuld.
61 Dat contrast tussen rechts en links werd in de pers vier keer gesignaleerd: 'tteffend conrrast tussen het donkere binnenhuis en het licht buiten', 'van licht naat donket verlopend', 'als het wate een wit en een zwart veld op het schaakbord'; door achteteenvolgens
H. van den Bergh, Parool 19.9.1977; Bert Jansma, Binnenhof 19.91977; Piet Ruivenkamp,
Haagse Couranr 19.9.1977. Rutten beschrijft in Toneel Teatraal de ruimre links als lichr en
open, rechts zeet donker tot zwart; een rouwkamer.
61 Uir omschrijvingen als 'ochrendgrauw' en 'onheilszwanger' wordt duidelijk dat de sfeet
van de ruimre, ondanks die lichte linkethelft, toch vooral als somber werd ervaren. Zie
hiervoor Johan Frederik, Arnhemse Couranr 16.10.1977 en Willem Jan Orten, Vrij Nederland 1.10.1977. Verder in dit verband: 'van sombete toon', 'sfeet van donkete dteiging en
ondergang die het diama beheerst', 'ondetsteunde de sfeer van noodlot' van achtereenvolgens Ko van Leeuwen (IJmuider Couranr 19.9.1977), Anron Deering (Algemeen Dagblad
19.9.1977) en Ruivenkamp.
63 Op de scène-foto wotdt het ook nog eens op Rembrandrekse wijze geaccentueetd dooi van
techtsboven binnenvallend licht.
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Niek Kemps was met zijn ontwerp voor Een poppenhuis door Toneelgroep de Appel
aan de andere kant begonnen. Niet uitgaande van de historische situering dus,
maar van de betekenis die de enscenering moest hebben. Hij ontwierp, op een
verhoogde vloer en vóór een in groenige vlakken verdeelde achterwand met daarin de deuren naar de andere kamers en het verlichte trapportaal, een negentiendeeeuwse kinderkamer zonder kinderen. De Helmers bewogen zich voortdurend
tussen het speelgoed - veel poppen, soldaatjes, treintjes, karretjes, beestjes - en
namen als ze wilden gaan zitten plaats op kindermeubels; op een hobbelpaard of
op een schommel.
De boodschap was voor de meeste recensenten duidelijk: Nora en haar
man leefden hun leven in een tot infantiele proporties gedeformeerde wereld. Pas
tegen het eind van het stuk, wanneet zij voor het eerst een serieus gesprek voerden, namen zij plaats op de enige volwassen meubelstukken in het vertrek: een
pianokruk en een rieten atmstoel.64
Op een vergelijkbare manier kunnen de twee ensceneringen van de derde
soort - ensceneringen waarin alleen nog via de kostuums naar de negentiende
eeuw werd verwezen - tegenover elkaar worden gezet.65
Voor Bouwmeester Solness (Theater, 151751) ontwierp Huub van Gestel een
strak, symmetrisch, zeer weids opgezet toneelbeeld waarin, zoals ook de foto's
laten zien, slechts enkele eenvoudige, wit geschilderde meubelstukken een plaats
hadden gekregen.66 Geflankeerd door twee enorme zijpilaren speelden de eerste
twee bedrijven zich af op een oplopende driehoekige vloer waarop achtereenvolgens, 'een donkerstrakke tekenkamer en Solness' helderverlichte woonvertrekken'
werden verbeeld. Het derde bedrijf speelde in een geheel open, wit toneel 'met de
sfeer van de gedroomde luchtkastelen'. In de ogen van Deering werd aldus 'de
gang van het drama verbeeld' en daar lijkt weinig tegen in te brengen.67 Het
decor was dus gesemantiseerd, maar de belangrijkste functie bleef evenwel het
creëren van een plaats van handeling.
Bij de Wannen wij doden ontwaken van Peter te Nuyl (regie) en Mirjam
Grote Gansey (decor) lag dat duidelijk anders. Alhoewel een aantal tecensenten de
vormgeving slechts als een abstrahering van de door Ibsens gegeven aanwijzingen interpreteerde, lijkt het evident dat de makers aan de andere kant begonnen
waren, aan de kant van de 'onderliggende betekenis'.68 Het decorontwerp was, in
de woorden van Bobkova, gebaseerd op een samenspel van abstracte vlakken en
lijnen die een puur ruimtelijke, niet naturalistische illusie gevende werking had208
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64 Alleen Piercr Vrijman (Parool 10.9.1979) sprak over een itecfenriende-eeuwse kinderkamer. Zie
verder Jan Spierdijk, Telegraaf 10.9.1979; Ko van Leeuwen, Haarlems Dagblad 8.9.1979;
Hanny Alkema, NRC 10.9.1979; Hana Bobkova, Financieele Dagblad 21.9.1979.
65 Ook in de rweede caregorie rekende Harry Wich voor de decors die nier doorslaggevend
waren voor de berekenis van de enscenering. Pijlers van de samenleving (Haagse Comédie,
1978) speelde zich afin één grore, open ruimre die afgebakend werd door drie hoge wirre
gordijnen op aan de zij- en achterkanr. Die gordijnen gingen open en dicht, en lieten zo
meet of minder licht binnen, naat mate de buitenwereld meer of minder buitengesloten
bleef (zie Rurren, Trouw 4.12.1978 en Deering, Algemeen Dagblad 4.12.1978). Op her moment dat Bernick, aan het slot, zijn bekentenis aflegde, werden die wirre virrages opgetrokken en werd een lange rij schijnwerpers zichtbaar: alsof Beinick in de schijnwerpers
voor de relevisiecamera's srond, schreef Heyer (NRC 4.12.1978). Van Leeuwen (Haarlems
Dagblad 4.12.1978) had een vergelijkbare associatie.' 'Bernicks bekentenis deed mij denken
aan de manier waarop Wim Aantjes zijn misstappen publiekelijk moest verklaren.' Niet
alleen door de tekst, ook door de vormgeving verwees de enscenering dus vanuit de vorige
eeuw, vooruit naar de werkelijkheid anno 1978. Zie verder ook )an Nies, Vaderland 4.12.1978;
Piet Ruivenkamp, Haagsche Couranr 4.12.1978; Willem Jan Otten, Vrij Nederland 23.12.1978;
Bert Jansma, Binnenhof 4.12.1978; Jan Spierdijk, Telegraaf 4.12.1978.
In Kleine Eyolf (Haagse Comédie, 1979) verliep het decor van een 'Tsjechov-achrige', negentiende-eeuwse veranda met rieren stoelen en banken, omgeven door veel groen, naar een
doodse kaalgrijze, rotspartij. Jansma (Binnenhof 2.11.1979) brachr het steeds immensere,
legere decor in verband met een uitspraak van de regisseur die her sruk een 'mythe over
het emotioneel afsterven' noemde. Zie ook Bobkova (Financieele Dagblad 16.11.1979) e n
Alkema (NRC 3.11.1979). De eerste interpreteerde dat groen - lianen van rakken en warervallen van bladeren - als een dreigende kracht die binnendrong en de tweede zag het als
een symbool voor de weelderigheid.
De Hcdda Gabler van Croiser, uir 1972, levert in deze tweede categorie het voorbeeld van
een decor dat wel bepalend is voor de betekenis van het geheel. Zijn 'laren we aannemelijk
maken dat Hedda de dochter van Generaal Gabler is' werd in her decor verraald door het
reusachrige porrrer van de Generaal dat op het achtetdock zichtbaar was en zo het gebeuren domineerde. Ook in John Gabriel Borkman (Publieksrhearer, 1982) overheerste de symbolische betekenis. De stoffige, vervallen en volle negenriende-eeuwse benedenkamer riep
door de vaal-zwarte kleur associaries op met een rouwkapel (Ruud Gortzak, Volkskrant
18.10.1982). Joost Sternheim sprak in de Haagse Post van 30 oktober 1982 zelfs van een
comforrabel gemeubileerde doodskist. Het verrrek van Borkman werd gedomineerd door
zijn bureau, op een verhoging, en door een landkaart, een visualisering voor Borkmans
hang naar machr? De schedel en de srilstaande klok lieten verder aan duidelijkheid niers
te wensen over. Zie voor dir alles Hana Bobkova. Financieele Dagblad ro.12.1982.
66 Alleen de noodzakelijksre meubels, evenwichtig in de ruimre opgesteld, schteef Hana
Bobkova in het Financieele Dagblad van 6 april 1979.
67 Anron Deering, Algemeen Dagblad 19.3.1979. Zie verder behalve Hana Bobkova ook: Hanny Alkema, NRC 19.3.1979; Daniël de Lange, Volkskrant 19.3.1979; Hans van den Bergh,
Parool 17.3.1979; Ko van Leeuwen, Haarlems Dagblad 19.3.1979; Sierse J. van der Molen,
Leeuwarder Courant 28.3.1979.
68 Hans Oranje (Trouw 20.2.1984), Alma Post (Haarlems Dagblad 20.2.1984) en H. van den
Bergh (Parool 20.2.19S4) inrerprereerden het decor als een absrrahering van Ibsens aanwij-
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den. Van daaruit verwees het naar 'het onmetelijke landschap met de fjord dat
zich tot aan de open zee uitstrekte, de hoogvlakte met een langgerekt bergmeer',
zoals Ibsen had aangegeven.69 Heyer beschreef hoe de speelvloer en de Rudolf
Steiner-achtige schildering van waterspiegelingen/wolkenvelden op het achterdoek gaandeweg doorsneden werden door grote, koude driehoeken. In zijn ogen
toonde deze metamorfose van het toneelbeeld aan hoe de hoofdpetsoon, de apollinische kunstenaar, het vormeloze onderbewustzijn (water, wolken) verliet om
het volmaakte te bereiken. De mathematische vorm van de driehoek was daarbij
het symbool van het absolute.
Ook de slotscène interpreteerde Heyer in dit licht. 'Op de koudglanzende
helling zit de kunstenaar met zijn muze onder een schuine spits van vier witte
koorden. Het volmaakte kan nét niet bereikt worden, zoals in de meetkunde de
punt niet bestaat, tenzij als begrip. Dit beeld van een mystiek ideaal wordt gerelativeerd door de heel concrete eenzaamheid van de twee toneelspelets in een
donker toneelhuis.'70
Alhoewel de meeste recensenten in hun recensies de strenge esthetiek van
dit decor als een belangrijk kenmerk noemden, was Heyer de enige die dat zo nadtukkelijk met de betekenis van de enscenering verbond. Toch lijkt het evident
dat in deze enscenering juist ook door de vormgeving duidelijk werd gemaakt dat
het hier ging om een keuze voor de kunst boven het leven, om een keuze voor het
absolute boven het menselijke.71
7.4.2 Kleine zaal-producties (1977-1988)
Het in het Nederlandse theaterlandschap zo ingebutgerd geraakte verschijnsel
van 'de kleine zaal' heeft inmiddels een geschiedenis die al meer dan veertig jaar
zingen. Zo schreef Oranje dat de zee en de bergen van Noorwegen, de twee plaarsren van
handeling van het stuk, mede door de belichting imponerend aanwezig waren. Alma Post
had het over een fraaie wolkenlucht boven een fjotdachtige bergwand en Van den Bergh
ovet bloedmooie gestileerde decors waarin het kuuroord gesuggereerd werd door stoelen
en tafeltjes en de hut op de betg dooi enkele gespannen witte koorden. Alma Post was de
enige die de enscenering middels een opmerking over de kosruums (van de badgasten)
plaatste rond 1900: blauwe kostuums van rond 1900.
69 Hana Bobkova, Financieele Dagblad 18.4.1984.
70 Jac Heyer, NRC 23.2.1984. Daarbovenop inrerprereerde Heyer her slotbeeld als het artistieke credo van Te Nuyl en Grore Gansey. In hun keuze voor her mystieke ideaal namen zij
stelling tegen de in die jaten heetsende opvattingen over her kunstenaarschap.
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oud is. Kees van Iersel en zijn Werkgroep voor Experimenteel Toneel Test waren
in 1956', toen zij in de nacht van 24 op 25 februari in de Amsterdamse Waag twee
stukken van Ionesco aan hun publiek presenteerden, de eersten die de grote
schouwburgzalen verlieten. Als artistiek leider van Studio kreeg Van Iersel in 1962
ook als eerste de beschikking over een eigen, kleine zaal. De Brakke Grond, een
voormalige veilingruimre, was omgebouwd tot een theaterzaal met een mobiel
podium waarvan één punt de zaal in stak en waar het publiek aan drie zijden omheen zat. De slogan waar Studio mee adverteerde luidde 'zonder gordijn, zonder
afstand tussen U en de spelers'.
Gaandeweg de jaren zestig kwamen et steeds meer van dit soort kleine
theatets: Rotterdam kreeg in 1965 het Piccolo theater en in datzelfde jaar opende
Mickery in Loenersloot. De jonge garde van de Haagse Comédie, die al vanaf i960
op de bovenste verdieping van de Koninklijke Schouwburg nieuw repertoire en
nieuwe speelstijlen uitprobeerde, kon vanaf 1969 in het HOT-theater terecht. De
jongeren van de Nederlandse Comédie presenteerden zich in 1969 voor het eerst
in Felix Meritis.
Aktie Tomaat bracht in 1969-1970 deze ontwikkeling in een stroomversnelling. De subsidievoorwaarden werden zo gewijzigd dat niet langer alleen de
strak georganiseerde grote gezelschappen voor overheidsgeld in aanmerking
kwamen, maar ook de collectieven en coöpetaties die zich op een klein publiek
wilden gaan richten. Het aantal structuteel gesubsidieerde gezelschappen groeide explosief: van twaalf in 1970 tot vierenenveertig in 1985. Het was één van die
nieuwe gezelschappen, Het Rotterdamse Onafhankelijk Toneel, dat op 25 januati
1977 voor het eerst een Ibsen in een kleine zaal presenteerde.7 Tot 1988 zouden er

71 Ook Van den Bergh constateerde dat 'de ene Ibsen-tendens, de behoefte aan sublimeren
van het dtiftleven - [...] overmarig in de voorstelling aanwezig [was]', waarmee hij aardig
in de buurr van Heyers inrerprerarie kwam. Vergelijk in dir verband ook Ton Olde Monnikhof (Algemeen Dagblad 20.2.1984): 'Te Nuyls onmiskenbare hang naar esrheriek sloot
voortreffelijk aan bij her geven van dit autobiogtafisch getinte stuk van Ibsen.'
Deze twee ensceneringen uit de laatste categotie (mer geabsrraheerd decor) waren overigens opvallend belichr. Meerdere recensenren constateetden dat de Bouwmeester Solncss zeer
helder belicht was. In de Wanneer wij doden ontwaken ging vooral de slotscène met prachrige
lichreffecren gepaard (Jac Heyer). Vergelijk ook hier Hana Bobkova die consrareerde dat
het licht 'waatmee eerder in her stuk al schittetende stemmingen van warm ror koel waren
gecreëerd' kleurloos en metaalachtig werd en 'een meer dramarische funcrie' kreeg.
72 Zie voor een gedetailleerd overzicht Mannen 1997, pi8l.
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nog zeven van deze kleine zaal-producties volgen die zich in ieder geval op één
punt van de grote zaal-producties onderscheidden: ze waren van alle visuele verwijzingen naar de negentiende eeuw ontdaan. In plaats daarvan werden ze óf nadrukkelijk gepresenteerd als toneelstukken, dat wil zeggen in een decor dat benadrukte dat het hier om de (of een) toneelwerkelijkheid ging, óf ze werden met
behulp van interieur-elementen en kostuums in een andere, veel recentere historische periode gesitueerd.
De breuk met Ibsen werd bij al deze gelegenheden steeds als zo radicaal
ervaren, dat de vormgeving in deze acht ensceneringen wel moest gaan functioneren als een raster dat over Ibsens tekst was heengelegd. Er was hier, met andere
woorden, steeds sprake van gesemantiseerde decors die bepalend waren voor de
betekenis die aan de enscenering werd toegekend.
Hieronder zullen eerst de producties aan de orde komen die de Ibsenstukken in een 'toneel'decor situeerden en dan de producties waarin ze naar een
andere historische periode waren verplaatst. Steeds zal worden aangeven wat de
consequenties hiervan waren voor de betekenis van deze ensceneringen.
Ibsen in een 'toneel'decor
Die eerste Ibsen in de kleine zaal van het Onafhankelijk Toneel, behoorde tot de
eerste groep: Hedda Gabler was nadrukkelijk gesitueerd in een 'roneel'decor.
Dat men bij het Onafhankelijk Toneel voor een 'toneel'decor gekozen had,
viel al af te leiden uit de informatie die het programma verschafte: onmiddellijk
achter de titel had men als ondertitel toegevoegd: 'terug achter de lijst'. Verder
stond vermeld: 'het toneel stelt voor een lijsttoneel'.
Wat de toeschouwer te zien kreeg was de opengewerkte constructie van
een coulissentoneel: een houten, vtij in de tuimte staande toneelvloer van 5.40 bij
5.40 met aan weerszijden zeven poten die met elkaar verbonden waren door zeven
friezen. Boven de friezen bevonden zich trekken die links van het podium bediend konden wotden. Deze constructie was achterstevoren op het podium opgebouwd. Het publiek keek dus tegen de achterkant van het toneel aan. Ook het toneelgordijn bevond zich, vanuit de toeschouwers gezien, aan de achterzijde van
de roneelvloer. Als dat gordijn omhoog ging, werden de voetlichten en de spots
zichtbaar die niet alleen de acteurs maar ook het publiek beschenen.73
Dit decor en de manier waarop het was geplaatst had nogal wat gevolgen.
Omdat de mise-en-scène aan het ruimteconcept was aangepast, speelden de acteurs
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voor het merendeel van de tijd met de rug naar her publiek. Dir werd volgehouden
tot en met het halen van het slotapplaus.74 Verder kon her publiek de coulissen
inkijken en had her dus zicht op de 'off-stage' activiteiten van de acteurs. Het
publiek kon bijvoorbeeld zien hoe zij zich, lang voor hun opkomst, begonnen
voor te bereiden.75 In dit verband verdient ook de rol van de roneelknecht vermelding. Hij kondigde nier alleen luidkeels de voorsrelling aan, hij regelde ook het
ophalen en neerlaten van her doek en hij loste het zelfmoordschot, terzijde van
het decor, rerwijl de actrice die Hedda speelde in de coulissen stond toe te kijken.76
Deze ingrepen hadden belangrijke consequenties voor de betekenis die
door de recensenren aan deze enscenering werd roegekend. Op één uitzondering
na waren ze her er allemaal over eens dat deze enscenering niet over Ibsens Hedda
Gabler ging. Waarover dan wel?
In de eerste plaats werd in deze enscenering het medium toneel geproblemariseerd. Door her plankier achrerstevoren op het toneel te zetten, door toeschouwers een kijkje in de coulissen te gunnen en door de zichtbare aanwezigheid
en ingrepen van de toneelknecht, was het 'een voorstelling over een voorstelling'
geworden: een enscenering waarin de verhouding russen toneel en werkelijkheid,
het 'doen alsof' tot onderwerp was gemaakt.
Iets specifieker kan gesteld worden dar her in deze enscenering niet om
het medium toneel in zijn algemeenheid ging, maar dat hij zich toespitste op een

73 Zie voor elementen van deze beschrijving achtereenvolgens de consttuctietekening die in
het ptogtammaboekje was opgenomen en de recensies van )ac Heyet (NRC 27.1.1977),
Andté Rutten (Toneel Teattaal 98 (1977) nr. 6-7, P12-14), Willem )an Otten (Vrij Nederland
8.2.1977)en die in de IJmuidense Courant (28.1.1977). De scènefoto's bevestigen het beeld
dat tekening en recensies oproepen. Op het toneel stond, in de woorden van Rutten. verder alleen wat strikr noodzakelijk was. Op de foro's zijn een met een lichtgekleurde hoes
overtrokken bank, mét armleuningen maar zónder rugleuning, en een eenvoudige, hoge
houten stoel met tieten zitting zichtbaat. Opvallend afwezig is, zeker na de i97Z-producrie,
het portrer van de generaal.
74 Anron Deering, Algemeen Dagblad 27.1.1977. Vergelijk Rurren in Toneel Tearraal: 'Er werd
niet consequent "rug zaal" gespeeld, omdat de suggestie dat ook omgekeerd gespeeld
werd voldoende werd geacht.'
75 En meet dan dat: Van den Bergh (Parool 28.1.1977) en De Groor (Vrije Volk 26.1.1977) constareerden dar de acreurs ook achter de coulissen dooracreerden. Van den Bergh: 'Ook achtet de coulissen acteten de acteurs door' en De Groot: 'Her voortdurend acteren russen de
coulissen werd al re vaak herhaald'.
76 Zie hiervoor de recensie van Heyer.
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bepaald soort drama, het bijbehorende lijsttoneel en de daar weer bij horende
ensceneringsconventies.
Het zal ook niet toevallig geweest zijn dat men voor dat soort drama gekozen had waarin het streven was geweest om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te
benaderen. Door de toeschouwers een kijkje in de coulissen te gunnen werd benadrukt dat Hedda Gabler geen werkelijkheid, maar geconstrueerde werkelijkheid
was. Personages arriveerden en verdwenen niet 'toevallig', maar omdat de schrijver dat had voorgeschreven. Gerardjan Rijnders verwoordde dit het scherpst:
'Henrik Ibsen was een knutselaar. [...] In ieder stuk van Ibsen heeft de plot [...] de
hoofdrol. [...] Dit keer viel de eer [om ontmaskerd te worden] te beurt aan de plot.
Hij stond, liefdevol ontworpen en uitgevoerd op het toneel. Een machine, slechts
gehuld in wat latten, draden en doeken. Achterstevoren. [...] Ieder geloof in de
almacht van deze machine werd terstond ondermijnd. Het achterwerk van een
ï^e-eeuwse plottenbakker dwingt geen respekt meer af.'77
Drie jaar later kwam het Onafhankelijk Toneel met een tweede Ibsen,
Landschap Zeezicht naar De vrouw van de zee. In deze productie werd die thematisering van het medium toneel verbreed. Niet alleen werd hier zichtbaar gemaakt
dat de toneelwerkelijkheid geen echte werkelijkheid is, maar werd ook de relatie
kunst-werkelijkheid in zijn algemeenheid aan de orde gesteld. Hier stond het
thema van de verbeelding centraal. In deze opzet speelden vooral losse elementen
in het decor een rol. Bij aanvang waren meubels en voorwerpen in één lange vormeloze rij vóór op de toneelvloer uitgestald. Pas op het moment dat ze door de
personages naar een eigen, aparte plaats werden verhuisd, kregen ze hun steeds
wisselende betekenis.78 Hoe belangrijk de makers de rol van de voorwerpen achtten, blijkt wel uit het feit dat ze in de programmafolder als 'personages' stonden
vermeld.
Hoe dat thema van de verbeelding in concreto vorm kreeg, werd duidelijk
uit onder meer de recensie van André Rutten. Hij beschteef hoe één van de actrices een bijna fotografisch precies schilderij van een stukje bloementuin nabootste
met behulp van drie steelloze bezems die met de houten rug op de grond waren

77 Toneel Teatraal98 (1977) nr. 2, pj-io. De meeste recensenten beoordeelden de enscenering
als een karikatuur: hier werd afgerekend óf met Ibsen en zijn Hedda Gabier, en daarmee met
een bepaalde dramasoorr, óf mer her lijsttoneel en de bijbehorende ensceneringsconvenries.
78 Hanny Alkema, Toneel Teatraal 101 (1980) nr.9/10, P23.
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gelegd en een aantal gekleurde vliegenmeppers en afwaskwasten. Ook Hanny
Alkema illustreerde de gevolgde werkwijze met een fraai voorbeeld. Zij beschreef
hoe de 'raadselachtige aantrekkingskracht van de zee' in de enscenering ontmythologiseerd werd: 'het verlangen naar de zee is een geschoeide voet in een plastic
emmer waarbij een half pak zout wordt gegooid, de branding is een even snel uitgerolde als weer terugkaatsende, aan de bovenzijde blauwgeschilderde rol papier.'
Met vergelijkbare procédés werkre Jan Decorte, die in 1986 bij het Trojaanse Paard zijn Hedda Gabler regisseerde. Alleen al door de acteurs bij aanvang
een houten schot om te laten draaien om zo een decor te creëren, maakte Decorte
duidelijk dat het 'maar' om toneel ging. Maar ook het thema van de verbeelding
speelde in deze enscenering een rol. De verhouding kunst-werkelijkheid werd geproblematiseerd in een tafeltje met een gele vaas plastic [sic!] tulpen en de op de
achterwand geschilderde schaduw daarvan.
Tenslotte hoort ook de Rtwmersholm die Frans Strijards in 15184 bij de Theaterunie regisseerde in deze groep thuis. Hoewel zijn enscenering zeker niet uitsluitend over 'toneel' ging, werd daar in het decor wel nadrukkelijk naar verwezen. Er was in de driehoekige, grijze ruimte een ingebouwde opkamer die door
Dirkje Houtman gekarakteriseerd werd als een 'huiskamertoneel voorzien van
rode gordijnen'. Als de handeling daarom vroeg gingen die gordijnen open en
dicht. Op dat huiskamertoneeltje en achter de coulissen - ook daar werd dus
doorgespeeld, zij het niet zichtbaar, alleen hoorbaar voor het publiek - mochten
de acteurs hun leugens debiteren.80
In de slotscène kwam ook de verhouding kunst-werkelijkheid aan de orde.
Wat in de punt van die driehoekige, grijze ruimte steeds een smal raam met uit-

79 Trouw 27.10.1j80: Dit stilleven gaf in zijn ogen precies aan met welke middelen de voorstelling was opgebouwd. 'Ibsen ging uit van een soort toneel dat suggeteerde de echte
wetkelijkheid, de natuur in haar verwarrende verschijningsvormen te laten zien. Het
Onafhankelijk Toneel heeft al tneetmalen [...] in de toneelpraktijk uitgeptobeerd wat er
gebeurt als je die werkelijkheidssuggestie weg laat en onverbloemd laat zien dar je met
hulpmiddelen werkt.'
80 Haagse Post 14.4.1984. Houtman koppelde in haar recensie deze 'leugens van het toneel'
aan de inhoudelijke leugens van de personages. Hierdoor werden in deze enscenering ook
Ibsens personages ontmaskerd (zie hiervoor hoofdstuk negen). Andere elementen die in
deze enscenering nadrukkelijk naar 'toneel' verwezen, waren het gebtuik van een Mickey
Mouse-masker en het gebruik van een rookmachine. Zie hiervoor ook de recensie van Per
lustesen in het Patooi van 20 maatt 1984.
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zicht op de beek had geleken, werd een bewegend Peyton Place-plaatje gevat in
een schilderijlijst dat door juffrouw Helseth aan een slingertje werd voortbewogen. Het gesprek tussen Rosmer en Rebekka klonk op dat moment niet uit de
monden van de acteurs, maar uit een transistor-radio.81
Voor deze vier ensceneringen in de kleine zaal geldt dus dat door de vormgeving
de verhouding kunst-werkelijkheid of het thema van de verbeelding centraal
kwam te staan. In het bijzonder ging het daarbij om het medium toneel. Dat medium werd in al zijn kunstmatigheid te kijk gezet. De meest specifieke consequentie van deze manier van vormgeven was dat de schrijver die een eeuw lang
als de meester van het realisme was beschouwd, ontmaskerd werd als een 'plottenbakker'. Ja, als een consttucteur die zijn personages moedwillig in één ruimte
samenbracht op de momenten dat hem dat het beste uitkwam.
Ibsen gesitueerd in een andere historische periode
Naast die vier ensceneringen waarin stukken van Ibsen nadrukkelijk als 'toneel'stukken werden gepresenteerd, waren er in de kleine zaal ook vier Ibsens te bewonderen waarin decor en kostuums naar een andere, wat recentere historische
periode verwezen. Achtereenvolgens waren dat een Rosmersholm (15178, Fact), een
Hedda Gabler (1582, RO Theater), nog een Hedda Gabler (1985, Piek), en een Poppenhuis (Nora, 1986, Globe). Ook hier gold dat de keuze voor die andere, historische
periode, belangrijke consequenties had voor de betekenis die aan de ensceneringen kon worden toegekend.
Jan Decorte opende de rij toen hij in 1578 in Rotterdam, bij Fact, Rosmersholm in de jaren vijftig situeerde. Op een met spiegelend plastic bedekte vloer had
hij drie 'eilandjes' gecreëerd. Vooral het 'eilandje' rechts voor trok de aandacht:
uit een mat van kunstgras 'groeide' een zitkamer die bestond uit een 'verzameling benauwde moderniteiten uit de Vrijdag-Voordelen van de jaren vijftig': een
staande schemerlamp met drie schuine kapjes, een met rood skai bekleed,
a-symmetrisch fauteuiltje, lectuurbakken van draad, een niervormig salontafeltje met een formica blad, een ouderwetse televisie en een knarsende pick-up. Een
collectie kunstplanten en een verzameling ingelijste foto's completeerden het
geheel. De andere twee eilandjes vormden de studeerkamer (een geel luxaflex81 Hanny Alkema, Volkskrant 19.3.1984 en Ko van Leeuwen ?.?.ij84.
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scherm met een stapel boeken en kranten ervoor) en de keuken (een blauw wandje
van tegelboard en een goedkope stoel).
Ook de ruimte waarin de Hedda Gabler zich afspeelde die in 1982 door
Karst Woudstra bij het RO Theater werd geregisseerd, had niet veel gemeen meer
met de negentiende-eeuwse salon die Ibsen tot in details had beschreven. De kale,
schaars gemeubileerde ruimte met hoge, blinde, goor-wit gepleisterde muren vol
scheuren en gaten, riep associaties op met een bunker of schuilkelder die ook
door de manier waarop hij was ingericht, verwees 'naar de afgebrokkelde welstand van de jaren dertig'.83
Klinkenberg koos voor haar enscenering van Een poppenhuis in 1986 voor
een iets andere benadering. De Helmers bivakkeerden hier in een volledig ingerichte 'salon', zoals Ibsen dat gewild had. Deze salon was echter voorzien van een
gebloemd, eikenhouten bankstel, een zwarte kolenkachel, allerhande snuisterijen
op de schoorsteenmantel en een doorgeefluik naar de keuken. Afwijkend was niet
alleen de smakeloosheid maar ook het feit dat de ruimte net even te klein was en
bovendien, naar achter toe, taps toeliep. Het resultaat was een poppenhuis dat
bijna letterlijk de benauwenis van de jaren vijftig ademde.
Zie voor de elementen uit deze beschrijving Jac Heyer, NRC 4.11.1978; André Rutten,
Trouw 30.10,1978; Mieke Kolk, Toneel Teatraal 99 (1978) nr.9, pi8; Ko van Leeuwen, Haarlems Dagblad 30.10.1978.
In een uirbouw links achrer was een chaotische srudiehoek regen de achrerwand waarin
een berg boeken ruw was opgesrapeld. Rechts achrer bevond zich een war rusriger zithoek
bestaande uir een oud rweezirsbankje mer een gescheurde, zwarr-oranje, art-deco bekleding
en een grore hurkoffer die diensr deed als tafeltje. Op die hutkoffer srond een schemerlampje. In de recensies wordr verder onder meer melding gemaakr van een morsig fonteintje, een
oude fauteuil, een houten klapstoel, een ouderwets rond srraalkacheltje, een verchroomde
sraande asbak, een mager vaasje mer droogbloemen op de plaars waar voorheen de kachel
stond, een opgezer aapje c.q. frerje, een vaas, een lampje, een vergeren schilderij, een porrrerlijsrje in Kirsch-Jugendstil-stijl en een foro van Generaal Gabler die onherkenbaar klein als
een onbelangrijk rerzijde was opgehangen. Zie voor elemenren van deze beschrijving de
recensies van Perer Liefhebber (Telegraaf 18.1.1982), Hana Bobkova (Financieele Dagblad
29.1.1982), Joosr Sternheim (Haagse Post 23.1.1982), Niek Vroom (Waarheid 18.1.1982), André
Rurren (Trouw 18.1.1982) en die in her Haarlems Dagblad (18.1.1982).
Zie voor elemenren van deze beschrijving: Marrin Schouten, Volkskranr 20.10.198S; Pierer
Kottman, NRC 25.10.1986 en Hanny van der Harst, Trouw 20.10.1986 De Hedda Gabler die
Frans Strijards in 1985 bij Piek regisseerde is slechr gedocumenreerd. Op her Theater Instituut Nederland worden slechts één recensie en een programmafolder bewaard. Veel meer
dan dat de handeling verplaatst was naar de vroege, kleinburgerlijke jaren zestig, valt
daaruit nier af re leiden.
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Die verplaatsing naar de jaren dertig/veertig of vijftig/zestig had twee belangrijke
consequenties. De eerste was dat Ibsen voor het Nederlandse publiek weer een
herkenbare basis kreeg. De ensceneringen sloten aan bij de visuele herinneringen
die ook een groot deel van de toeschouwers moet hebben gehad. De recensie die
Jac Heyer schreef naar aanleiding van Woudstra's Hedda Gabler is bijna een evocatie van dat (zijn) verleden: de voorstelling 'rook naar zo'n vergeeld, mufruikend
boek dat op regenachtige zondagen maar weer eens uit de ouderlijke boekenkast
werd gehaald. Het mysterie van de Mondscheinsonate van Willy Corsari, met de
foto's van de Nederlandse filmversie'.85 En zo noemde Renske Heddema Hedda
'een wat gemeen uitgevallen Joop ter Heul' en de enscenering een 'tot leven gekomen illustratie van Hans Borrebach bij een 'roman voor oudere meisjes', boeken
die zij ongetwijfeld in haar eigen meisjestijd gelezen had.
De tweede consequentie van die verplaarsing naar de decennia halverwege
deze eeuw, is inhoudelijk van aard: Ibsens personages veranderden er ingrijpend
door, in negatieve zin wel te verstaan. Dat hing samen met de associaties die de
betreffende historische perioden met zich meebrachten: de jaren dertig/veertig
als de jaren van het opkomend fascisme, de (Nederlandse) jaren vijftig/zestig als
synoniem voor burgerlijkheid en truttigheid. Alhoewel hier het uiterlijk en zeker
ook het gedrag van de personages een zeer belangrijke rol speelden - zie daarvoor
de volgende twee hoofdstukken - moeten Hedda's idealen, haar fantasieën over
wijnranken en sterven in schoonheid, louter en alleen door die verplaatsing naar
de jaren dertig/veertig voor de goede versraander een sinistere bijklank hebben
gekregen. Op een vergelijkbare manier zullen de bekrompen en kleinburgerlijke
jaren vijftig de hooggestemde denkbeelden van Rosmer over de vrije mens en die
van Nora over de plicht ten opzichte van zichzelf en over zelfverwerkelijking, iets
belachelijks en ongeloofwaardigs hebben gegeven. Alleen al door de ruimtes waarin ze verkeerden, werden Ibsens personages dus ontmythologiseerd en ontmaskerd. En daarmee ook hun 'bedenker', de toneelschrijver Ibsen zelf.87
Nog twee aantekeningen tot slot.
Hoewel het in deze ensceneringen vooral om de overzetting naar een andere historische periode ging, maakt de manier waaróp Decorte en Woudstra de
jaren vijftig met behulp van interieurelementen en kostuums aanduidden in
plaats van nabootsten duidelijk, dat de opvartingen over toneel en werkelijkheid
over de hele linie ingrijpend veranderd waren. Bij Decorte volsronden een plastic
gazon met daarop wat meubels en planten, een luxaflex-scherm met een stapel
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boeken ervoor en een blauw wandje van tegelboard om de woonkamer, studeerkamer en de keuken in Rosmersholm aan te duiden. Eerder een idee dan een decor, schreef Jac Heyer hierover.88 Het decor van de Hedda Gabler van Woudstra was
op een vergelijkbare manier samengesteld. Dat niet alle recensenten gediend waren van deze nieuwe esthetiek blijkt uit een kwalificatie als 'modegril van opgelegde lelijkheid' die bijvoorbeeld Hans van den Bergh ervoor reserveerde.
Voor de Decorte-enscenering gold bovendien dat ook hier getoond werd
dat er 'maar' van een toneeldecor sprake was. Foto's laten zien dat de ruimte niet
was afgestopt - de achterwand van de theaterzaal was zichtbaar - en dat er midden op de speelvloer grote lichtbakken waren neergelegd.90
7.5
De periode vanaf 1988: neutrale decors van doek en hout
De jongste ensceneringen die hierboven aan de orde kwamen, stamden uit 15186.
In dat jaar presenteerde Decorte Ibsen in zijn Op een avond nog nadrukkelijk als
een toneelschrijver en situeerde Teuntje Klinkenberg Een poppenhuis in de burger85 NRC 18.1.1982.
$6 Volkskrant 18.1.15182. Bij Een poppenhuis lagen in 15186 de zaken wat dat betreft enigszins
anders. Alhoewel regisseuse Teuntje Klinkenberg in een interview (Eindhovens Dagblad
15.10.1j8d) wees op de verbanden russen het fin-de-siècle en de na-oorlogse periode, was er
maar weinig bijval voor de verplaatsing naar de jaren vijftig, een periode die de toeschouwers zich wel zouden kunnen herinneren. Zo wees Blokdijk er op dar alleen veertigplussers herinneringen aan de jaren vijftig konden hebben. Mogelijk dat Strijards hierom zijn
Hedda Gabler in 1985 naar de vroege jaren zestig had verplaatst.
87 Vergelijk de programmafolder bij de Hedda Gabler van Piek: 'Srrijards interprerarie [...] is
gesirueerd in de vroege zestiger jaren, in de sfeer van het kleinburgerdom dar de mond vol
heeft van verandering en van groorse kulturele idealen. Desalniettemin blijven zij hartstochtelijke kleinburgers.'
88 Vergelijk ook Ko van Leeuwen over deze enscenering: er werd alleen gebruik gemaakr van
war nodig was om 're indiceren'. André Rutten tot slot: de voorwerpen zijn zó gekozen dar
ze geen echte werkelijkheid kunnen suggereren.
8j Parool 18.1.IJ82. Zie ook Piet Ruivenkamp, Haagse Couranr id.i.ij82: grote afbladdering
die epidemisch is.
jo Mogelijk dar Daniël de Lange (Volkskrant 30.10.1978) letterlijk genomen moet worden als
hij schrijft dar Decorte alle dramatische scharnieren en katrollen die Ibsen aan her Franse
rhearer van zijn rijd onrleend had, in de schijnwerpers zette. Hierbij ook: bij Klinkenbergs
Een poppenhuis bevond zich achrerin het perspectivisch verengende decor, achter schuifdeuren, het piepkleine werkkamerrje van Heimer. 'Op het moment dat die opengaan ontstaat er iers van roneel op toneel' metkt Eric van der Velden daarover op (Utrechrs Nieuwsblad 5.11.1986).
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lijke, Nederlandse jaren vijftig. In beide gevallen kon er smakelijk om Ibsens stuk
c.q. zijn personages gelachen worden.
In 1988 wijzigde het beeld ineens ingrijpend.91 Weer was het de Bouwmeester Solness van Maatschappij Discotdia waarmee de verandering inzette. De
gtote zaal van de Toneelschuur in Haarlem was voor de première op 14 juni herschapen in een grote lege witte ruimte. Strak langs de hoge wanden hingen enorme witte doeken waarop met verf een crèmekleurige arcering was aangebracht.
Die arcering gaf een fluwelen, damast-achtige effect.
Op ongeveet één derde van de zaal stonden voor de toeschouwers enkele
slordige rijen stalen stoelen schuin opgesteld. Aan de andete kant, ver weg, was de
toneelopening vrij gelaten. Het toneel, waar alleen een 'monsterlijke' lamp hing,
werd in de enscenering verder niet gebruikt. De acteurs gebruikten de toneellijst
als een soort bar, waar ze aan pauzeerden op de momenten dat ze niet meespeelden.
Tussen de toeschouweis en die toneelopening was de glimmend houten
vloer vrij gelaten. Vlak voot de toeschouwers was een speelplek uitgelicht. Er
werd verder geen gebruik gemaakt van decorstukken of rekwisieten. Max Arian
sprak van een Bouwmeester Solness zonder rekwisieten, zonder bouwtekeningen,
bureaus, huizen, tuinen, torens.92
Ook in deze enscenering werd niet verhuld dat het bij Ibsen maar om
'toneel' ging, en niet om wetkelijkheid. Zo interpreteerden twee recensenten Hans Oranje en Alma Post - de toneelopening met de negentiende-eeuwse (?)
lamp als een verwijzing naar het toneel en de theaterpraktijk waar Ibsen oorspronkelijk voor had geschreven. Post zag ook de 'lelijke crême-kleurige panelen'

Twee ensceneringen uit 1987 die zich moeilijk ergens laten onder brengen, laat ik hier
verder buiten beschouwing. De Hedda Gabler door het Reizend Volkstheater/Polona-produkties speelde zich afin een kale, metaalachtige, perspectivisch verengende kijkdoos die
'meet dan modern' was ingericht en waarin gedurende de voorstelling een manshoog portret van Freud werd 'onthuld'. Zie onder meet Peter Liefhebber, Telegraaftf.11.1p87;Henk
van Gelder, NRC 11.11.1987; Martin Schouten, Volkskrant 1tf.11.1987; Hans Oranje, Trouw
16.11.15187. De vrouw van de zee van Zeno was, anders dan eerdere kleine zaal-producties,
niet gesitueetd in een 'toneel'decot of in een decor dat naar halverwege deze eeuw verwees, maar speelde zich af op een zwarte, glimmende vloer. Een aantal strandsroelen en
een vlaggenmast waren de enige decorstukken. Zie hiervoor Kester Freriks, NRC 4.12.1987;
Marian Buijs, Volkskrant 5.12.1987; Erik de Ruyter, Telegraaf 5.12.1987. Bij twee andere ensceneringen uit 1987, Spoken door Toneelgroep Piek en door het Ktochttheater, zijn op het
Theatet Instituut Nedetland geen recensies en/of foro's die uirsluirsel geven.
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als de fluwelen wanden in een 'ouderwets theater'. Groot verschil met bijvoorbeeld de Hedda Gabler door het Onafhankelijk Toneel was dat dat gegeven niet nadrukkelijk werd gethematiseerd. Hier was het 'toneel'decor niet langer een raster
dat bepalend was voor de perceptie van de enscenering. Juist vanuit de wetenschap dat het maar om toneel ging, werd hier, in een ruimte die vooral mooi en
functioneel was, naar een manier gezocht om Ibsens tekst zo optimaal mogelijk
te laten functioneren. De acteurs verlieten het toneel, de toeschouwers de tribune,
en op de houten vloer, tussen toneel en tribune in, werd een ontmoeting tussen
acteurs, toeschouwers en de tekst van Ibsen tot stand gebracht.
Ook het decor waarin Toneelgroep Amsterdam in 19510 Hedda Gabler speelde, deed
in niets meer denken aan de ensceneringen in een toneeldecor en de ensceneringen die halverwege deze eeuw gesitueerd waren. Net als bij Discordia was er voornamelijk met gordijnen en hout gewerkt. Met metershoge, crème-kleurige, doorzichtig kanten gordijnen werden hoge vertrekken gesuggereerd en werd de
ruimte in tweeën verdeeld. In de lichte, houten vloer was in donkerder kleuren
een abstract patroon ingelegd. Het meubilair bestond uit vier simpele, zeer rechte blankhouten stoelen en blankhouten tafeltjes. Boven de gordijnen waren kronkelende, metalen wijnranken geplaatst. Als opvallend rekwisiet zwierf een houten pistolenkistje door de enscenering heen. Het decor werd onder meer als open,
strak, onderkoeld en kaal gekarakteriseerd. Het vele hout werd begrepen als een
vage verwijzing naar Scandinavië.93
Uiteraard is het nauwelijks mogelijk om iets definitiefs te zeggen over ontwikkelingen die nog gaande zijn, maar het is duidelijk dat de manier waarop deze
Bouwmeester Solness en deze Hedda Gabler waren vormgegeven, ook in de eerste
helft van de jaren negentig overheersend was. Steeds gold dan dat het decor in de

92 Gegevens ontleend aan Peter Zonderland, Utrechts Nieuwsblad 16.6.19$$; Jac Heyer, NRC
24.6.1988; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 23.6.1988; Alma Posr, Haarlems Dagblad 15.6.
1988; Marian Buys, Volkskrant 17.61988; Hans Oranje, Trouw 18.6.1988; Max Arian, Groene
Amsrerdammer 22.6.1988.
93 Hana Bobkova, Financieele Dagblad 27.1.1990; Marian Buijs, Volkskrant 11.1.1990; Saskia
de Boer, Haarlems Dagblad 14.2.1990; Paul Korenhof, Leidsch Dagblad 19.3.1990; Hans van
den Bergh, Parool 11.1.1990; Jac Heyer, NRC 11.1.1990; Renée de Haan, Haagsche Courant
12.1.1990; Hanny v.d. Harsr, Trouw 11.1.1990.
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eerste plaats dienst deed als een neutrale, niet nader gespecificeerde plaats van
handeling. Het was vooral functioneel en daarbij vaak ook nadrukkelijk esthetisch. Het gebruik van meubels en rekwisieten werd tot een absoluut minimum
beperkt. Alhoewel deze decors misschien een enkel element bevatten dat verwees
naar de praktijk van het theater (de toneelopening bij Discordia), naar de negentiende eeuw (het pistolenkistje bij Toneelgroep Amsterdam], of dat heel expliciet
betekenisvol was (zie hieronder), ging het hier zeker niet om decors die bepalend
waren voor de betekenis van de enscenering.94 Adjectieven waar deze decors mee
gekarakteriseerd werden, waren: open, strak, leeg, kaal en, ook door het veelvuldig gebruik van blank of witgekleurd hout, licht en helder.
Een enscenering die wat vormgeving betreft hier zeker aan voldeed was de
Bouwmeester Solness waarmee het Vlaamse gezelschap Antigone in 19515 door Nederland rondtoerde. Ook hier een helder, licht en 'Skandinavisch-fris' decor: een
speelvlak van witte, houten platen, aan drie zijden omsloten door een manshoge
schutting, met als voornaamste decorstukken een paar eenvoudige, chromen
stoelen. Midden in deze 'smetteloze' ruimte, die overigens ook nog eens fel belicht was, lag een smeulende hoop kolen. Het was vooral die hoop kolen - halverwege de enscenering schreef Solness met een stuk kool het woord 'schuld' op de
achterwand - die tot allerlei speculaties aanleiding gaf: Solness' verbrande leven,
zijn smeulende verleden, een weerspiegeling van zijn gemoedstoestand, resten
van de uitgebrande echtelijke woning?93
Er zijn meer ensceneringen die hier genoemd kunnen worden: de twee
ensceneringen van Een vijand van het volk bijvoorbeeld (Theater van het Oosten,
1993 en Toneelgroep Stan, 15*5)4) die, wat de vormgeving betreft, voornamelijk kaal
en functioneel waren en waar dus weinig moois meer aan te beleven viel.96 Of de
toneelschuurproductie Kleine Eyolf uit 19515.97 Ook het lichte, geheel uit hout bestaande decor van de Wanneer wij doden ontwaken (Toneelgroep Amsterdam, 151512)
werd door Gerben Hellinga vooral praktisch en mooi genoemd, maar hier was
toch ook iets anders aan de hand.

94 In de Hcdda Gabler zou de belichting betekenisvol gebruikt zijn. Marian Buijs beschreef
hoe het licht, toen de dreiging toenam, ineens op die ijzeren wijnranken viel, gevaarlijke
staketsels die de gordijnen veranderden in gevangenismuren.
95 Maartje Somers, Parool 8.2.1995; Joyce Roodnat, NRC 8.2.199er; Hein Janssen, Volkskrant
9.2.1995; Hans Oranje, Trouw 9.2.1995.
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De hele enscenering speelde zich af op een enorme witte trap, die steil opliep en
de hele toneelopening vulde. Op ongeveer drie kwart van de hoogte was een groot
zwart gat aangebracht, met gekartelde randen. Meubelstukken of rekwisieten
werden er in deze enscenering niet gebruikt.
Functioneel en esthetisch, zeker, maar veel recensenten interpreteerden
dit witte, houten trappendecor tegelijkertijd als een duidelijke vetwijzing naar
het landschap van bergen en (Noordse) dennenbossen waarin Ibsen het stuk zich
liet afspelen. Maar ook connotaties als 'het perspectief van verheffing en ontsnapping', 'de eenzame weg omhoog' werden genoemd. Op vergelijkbare wijze representeerde het zwarte gat niet alleen de schaduw van omliggende bergtoppen, een
kloof, of een donker sparrenwoud, maar stond het ook voor de onmogelijkheid
om de top te bereiken, gevaar of de muil van de dood. Dit decor was dus meer dan
een neutrale plaats van handeling, maar ook hier gold zeker nier dat het om een
decor ging dat als een raster over de enscenering was heengelegd.98
Ook in de enscenering van Rcwmersholm bij het Noord Nederlands Toneel,
werd verwezen naar de plaats waar Ibsen het stuk had gesitueerd (in de omgeving
96 Regisseur Koos Terpstra sprak in een interview door Rijk van Rotterdam (Atnhemse Courant 12.10.1993) zelf nog wel van 'mooi kaal'. Voor zijn versie van het stuk, bij Theater van
het Oosten, stelde Manda Bakker een decor samen dat bestond uit een oplopende toneelvloer - op een smalle horizontale strook op het voortoneel na, een aantal houten keukenc.q. caféstoelen en zes rechthoekige ruiten die rechtsachter losjes aan kettingen met katrollen hingen en die aan het eind, onder oorverdovende geluidseffecten, één voor één
kapotsprongen. Zie Maartje Somets, Parool 18.10.1993; Wytzia Soetenhotst, Haagsche Courant 18.10.1993; Hanny Alkema, Trouw 19.10.1993; Anneriek de Jong, NRC 20.10.1993; Marian Buijs, Volkskrant 23.10.1993; Rob Nederpelt, Eindhovens Dagblad 6.11.1993; L°ek
Zonneveld, Toneel Teatraal (1993) nr.10, P18-19. Stan was nog rigoureuzer te werk gegaan.
Onder de titel jDX A Public Enemy speelde hun versie van Een vijand van het volk zich af in
een volstrekt kale ruimte waarin alleen vier naast elkaar opgestelde tafels met stoelen en,
links, een lessenaar stonden. Zie Marian Buijs, Volkskrant 21.2.1994 e n Loek Zonneveld,
Groene Amsterdammer 2.3.1994.
97 Het toneelbeeld van die Kleine Eyolf omschreef Hein Janssen in de Volkskrant van 27.3.1995
als fris en helder (licht patket, het en det wat tuinstoelen en prachtige gordijnen met een
Scandinavisch design).
98 Gerben Hellinga, Vrij Nederland 25.2.1992; Kester Freriks, NRC 15.1.1992; Karen Welling,
Haarlems Dagblad 16.1.1992; Ton Verbeeten, Gelderlander 17.1.1992; Peter Liefhebber,
Telegraaf 17.1.1992; Hein Janssen, Volkskrant 17.1.1992; Hans Oranje, Trouw 17.1.1992;
Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 30.1.1992; Hana Bobkova, Financieele Dagblad 1.2.1992.
Hana Bobkova constateerde overigens dat de belichting in deze enscenering een cruciale
en betekenisvolle rol speelde.
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van een kleine stad]. Na de Spoken van Amai, dat in 151851 in een verlaten fabrieksruimte werd gespeeld, was dit de tweede Ibsen op locatie. Henk Kraayenzank had
een verplaatsbaar, wit houten huis ontworpen dat op een geïsoleerd liggende
plek, buiten de stad, was opgebouwd. In deze heldere, witte en fraai vormgegeven
ruimte keken de ongeveer zeventig toeschouwers vanaf een kleine tribune met
versleten, pluche stoelen neer op een groot, leeg speelvlak. Drie witgeverfde stoelen,
een grore vaas fluitekruit en een kroonluchter, meer was er in deze ruimte niet te
zien. De hoge glazen tuindeuren in de achterwand boden uitzicht op een weiland, op een sloot en op het silhouet van de oprukkende stad in de verte. Ook de
schapen en de kikkers buiten lieten de toeschouwer weten dat hij zich niet in een
theater in het centrum van de stad bevond. Aan het eind openden de tuindeuren
zich en liepen Rosmer en Rebekka de nacht in, overstuifd door een fijne nevel."
Voor sommige recensenten werd door her spelen op deze locatie voelbaar
gemaakt dat de personages op Rosmersholm in een isolement leefden. Anderen
herkenden er vooral de botsing in tussen oude en nieuwe waarden: de traditie
van Rosmersholm, in de vorm van de versleten pluche stoelen, versus de verlokkingen van de oprukkende stad.100
Ensceneringen die heel duidelijk volgens andere principes waren vormgegeven,
waren er ook. Dat gold vooral voor de grote zaal-producties. Zo suggereerden de
stuk voor sruk opengaande luiken in een enorme steigerconsrructie in Bouwmeester Solncss (Nationale Toneel, 151512) een ontwikkelingsgang van gesloten naar
open; van donker naar licht.101 In De vrouw van de zee (Toneelgroep Amsterdam,
151512] werd juist met behulp van de belichting een ontwikkeling in omgekeerde
richting aangegeven: van prachtige kleurschakeringen naar ontnuchterend grauw,
naar bijna zwart-wit. En alhoewel de handeling zich voornamelijk op het voor-

99 Zie voor deze beschrijving: Roel Naatding, Parool 25.5.1992; Hans Oranje, Trouw 25.5.1992;
Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 25.5.1992; Perer Blom, Nieuwsblad van her Noorden
25.5.1992; Kesrer Freriks, NRC 29.5.1992; Algemeen Dagblad 12.5.1992; Jan Paul Bresser,
Elsevier 27.6.1992. De kroonluchrer is te zien op één van de foto's.
100 Het gaat om Roel Naarding (Parool 25.5.1992), Eddy Geerlings (Algemeen Dagblad 25.5.1992)
en Jan Paul Bresser (Elsevier 27.6.1992) versus Kester Freriks (NRC 29.5.1992) en Algemeen
Dagblad (12.6.1992).
101 Zie onder meer Hana Bobkova, Financieele Dagblad 13.4.1992 en Renée de Haan, Haagse
Courant 27.3.1991.
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toneel afspeelde, in een verder bijna lege ruimte, verwezen de aflopende plateaus,
de verspreid liggende rotsblokken en de verweerde, houten stoelen zeer concreet
naar het fjordenlandschap.102 Twee recente ensceneringen van Spoken (Toneelgroep de Appel, 1994 en het Noord Nederlands Toneel, 1996) riepen vooral de donkere, negentiende-eeuwse salons weer in herinnering.
Maar ook in de kleine zaal waren er ensceneringen te zien die 'afwijkend'
waren. De Hedda Gabler die Frans Strijards in 15190 bij Art & Pro regisseerde was
bijvoorbeeld gesitueerd in een salon die zeer eigentijds aandeed - een Avenue-interieur voor Nieuwe Rijken dat Jac Heyer aan de Amsterdamse Apollolaan deed
denken.103 En Erik-Ward Geerlings liet zijn Rosmersholm (Fact, 1993) zich afspelen
in een decor dat reminiscenties opriep aan eerdere ensceneringen van dit stuk
door Frans Strijards en door Jan Decorte: bij aanvang werden de titel van het stuk
en de namen van de acteurs op een voordoek geprojecteerd en de portretten die de
wanden van Rosmersholm sieren, waren vervangen door een rij silhouetten van
lijsten met kartonnen koppen erin.104
Vier van de decors die hierboven aan de orde kwamen, vertoonden nog een andere
overeenkomst. Dat was de poging van de makers om middels het gebruik van de
ruimte de wereld van de toeschouwers op de een of andere manier in de handeling te integreren. Dat element was natuurlijk heel duidelijk aanwezig in de
Rosmersholm van het Noord Nederlands Toneel die uitzicht bood op de stad waar
de meeste toeschouwers zelf woonden. Op een vergelijkbare manier functioneerde
bij Een vijand van het volk (JDX A Public 'Enemy, 15194) door Toneelgroep Stan de rode
loper die in Antwerpen vanaf het podium, door de zaal, tot op straat was uitgerold.105
Frans Strijards en Koos Terpstra probeerden in hun ensceneringen van
Hedda Gabler (Art & Pro, 1990) en Een vijand van het volk (Theater van het Oosten,
1993) met andere middelen een vergelijkbaar effect te bewerkstelligen. Bij die
Hedda Gabler zat het publiek niet vóór die eigentijdse salon, maar op tribunes die
aan weerszijden van het speelvlak waren opgesteld. Het publiek zag dus ook con102 Hana Bobkova Financieele Dagblad 5/7.12.1992 en Petra de Koek, Haarlems Dagblad 2.12.1992
103 Jac Heyer, NRC 19.5.1990. Zie ook Martin Schouten, Volkskrant 19.5.1990.
104 Zie onder meer Peter Zonderland, Utrechrs Nieuwsblad 17.2.1993 en Han Geurts, Rotterdams Dagblad 15.2.1993.
105 AB, De Morgen 25.5.1993
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stant 'zichzelf'. Omdat het plafond tot boven die tribunes doorliep werd daarbij
de suggestie gewekt dat het publiek zich in dezelfde ruimte bevond als de personages, dus alsof her bij de Tesmans op visite was.106
Koos Terpstra tenslotte liet Victor Low, in de rol van Stockmann, tijdens
de grote bijeenkomst in het vierde bedrijf verontwaardigd van het toneel afstappen. Vanuit de zaal, staande tussen de toeschouwers, lanceerde hij vervolgens zijn
redevoering over het ongelijk van de meerderheid.107
J.6
Samenvatting en conclusies
Ibsen situeerde zijn 'samtidsdramer' in het contemporaine Noorwegen, meestal
in kamers of salons die hij zeer gedetailleerd beschreef. Ook besteedde hij aandacht aan de manier waarop die kamers of salons belicht moesten zijn. Wanneer
her om de inrichting van de toneelruimte gaat, blijken rekwisieten, geluid en belichting de afgelopen honderdvijftien jaar nauwelijks een rol te hebben gespeeld.
In dit hoofdstuk kwamen dus vooral decors aan de orde. De verschillende mogelijke
funcries die Erika Fischer-Lichre in het gebruik van decors onderscheidt, bewezen
in dit hoofdstuk goede diensten.
ï. De periode 1889-1918: Decors speelden in deze periode nauwelijks een rol. Het
kwam maar zeer sporadisch voor dat er speciaal voor een enscenering een decor
ontworpen werd waarmee Ibsens aanwijzingen gehonoreerd konden worden.
Meestal werd er gebruik gemaakt van wat er toevallig in het magazijn aan decors
voorhanden was. Ook in de recensies werd maar weinig aandacht besteed aan de
inrichring van de ruimte. De penibele financiële situatie waarin de Nederlandse
gezelschappen zich, zonder uitzondering, in deze periode bevonden, zal hier zeker
debet aan geweest zijn. De recensenten waren daarvan naruurlijk ook op de hoogte.
Mogelijk is ook dit een verklaring voor het feit dat er in de recensies maar zo weinig over de decors valt terug te vinden. Men wilde de gezelschappen hier nier re
hard over aanpakken en bedekre de tekortkomingen met de mantel der liefde.

106 Hcycr. Zie ook Don Duyns, Parool 21.5.1990 en Hana Bobkova, Financieele Dagblad 1.6.
1990.
107 Ph. Holz, Telegraaf 18. 10.1993; Peter Zonderland, Utrechts Nieuwsblad 18.10.1993 e n Loek
Zonneveld, Toneel Teatraal 114 (1993) nr.10, P18-19. Bij Spoken van Toneelgroep de Appel
(1994) betrad het publiek de zaal via een zijkamer in huize Alving.
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Een poging om, binnen dit kader, met een aantal trefwoorden toch een norm te
schetsen, leidt tot het volgende resultaat: 'Noors', 'realistisch', 'oog voor details'
en 'stemmingsvol (somber, intiem)'. Het ideale Ibsen-decor had dus als functie
het aangeven van een preciese, geografische locatie en het creëren van een bepaalde stemming. Aan dat creëren van stemming diende ook de belichting bij te
dragen.
z. De periode 1928-1972: In de jaren twintig werden er steeds meer vraagtekens
gezet bij de houdbaarheid van Ibsen. In 1928 koos Het Schouwtooneel als eerste
voor een 'ouderwetsch' decor (Een vijand van het volk), waarmee Ibsen werd teruggeplaatst naar zijn eigen, negentiende eeuw. Dat betekende dat de functie van het
decor veranderde: in plaats van het aangeven van een preciese, geografische locatie ging het nu vooral om het aangeven van een historische tijd van handeling.
'Stemmingsvol' werd overigens ook na 1928 wenselijk geacht. Alhoewel recensenten zich nog steeds maar mondjesmaat over de decors uitlieten, waren deze toch
van wezenlijk belang voor het welslagen van een productie. In ieder geval werden
vanaf 1938 voor iedere productie aparte decorontwerpers ingeschakeld. Hun namen
werden sindsdien ook steevast in de programma's vermeld.
Vanaf 1955, het jaar waarin twee 'gedroomde' Ibsen-decors te zien waren de tot in details gekopieerde negentiende-eeuwse salons in Hedda Gabier en Een
poppenhuis - trad er een verschuiving in de gebruikte tekensoorten op. Ruimtes
werden gesuggereerd in plaats van gekopieerd (open decors in plaats van gesloten
decors) en van steeds minder interieurelementen voorzien. De visuele banden
met de negentiende eeuw werden zo steeds verder opgerekt.
3. De periode 1972-1988: De decors kregen er een nieuwe functie bij. In plaats
van het louter aangeven van plaats of tijd van handeling, werd het decor nu een
tekensysteem dat (ook) een symbolische functie kon vervullen en zo een actieve
bijdrage leverde aan de betekenis van de enscenering. Het decor werd, met andere
woorden, gesemantiseerd.
In deze periode (vanaf 1977) ging men Ibsen ook in vlakke vloer-theaters
ensceneren. Die semantisering van het decor kon op twee manieren gebeuren:
A de belangrijkste functie van het decor bleef het aangeven van plaats of tijd
van handeling en daarbij werd iets duidelijk gemaakt over de tekst van
Ibsen.
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B de belangrijkste functie werd de symbolische, dat wil zeggen: het opleggen van betekenis aan de tekst. In deze ensceneringen verwees het decor
pas in de tweede plaats naar plaats of tijd van handeling.
In de grote zaal werden in de periode 15172-1988 zowel decors van het A-type als
van het B-type gebruikt. In de kleine zaal ging het altijd om decors van het B-type.
Er was nog een belangrijk verschil tussen de grote - en de kleine zaalproducties. In de grote zaal zette de verschuiving in de gebruikte tekensoorten
door. Het eindpunt van deze ontwikkeling waren twee producties in abstracte
ruimtes, waarin alleen de kostuums de handeling nog in het fin-de-siècle plaatsten. De band met Ibsens tijd werd dus wel steeds losser, maar nooit geheel verbroken.
In de kleine zaal werd wel radicaal gebroken met die negentiende eeuw.
Daar werd Ibsen óf nadrukkelijk in een 'toneel'decor geplaatst (bijvoorbeeld de
Hedda Gabler van het Onafhankelijk Toneel, 1977), óf in een andere, recentere historische periode (bijvoorbeeld Rosmersholm van Fact, 15178).
Aan het al dan niet verbreken van de banden met Ibsen en de negentiende
eeuw kleeft nog een ander aspect. In de grote zaal bleef men ook inhoudelijk naar
aanknopingspunten zoeken; men leek in die producties nog steeds te geloven in
de toneelschrijver Ibsen, in zijn ideeën en in zijn personages. De kleine zaal-producties lijken steeds meer af te rekenen met zowel de toneelschrijfkunst van
Ibsen als met de inhoud van zijn stukken. De meester van het realisme werd te
kijk gezet als een 'plottenbakker': zijn personages die decennia-lang als vooruitstrevend of tragisch te boek hadden gestaan, kregen in hun nieuwe, hisrorische
omgeving, dubieuze of ridicule ttekjes. De door de ruimte gedicteerde boodschap
was uiteindelijk dat de stukken van Ibsen, zowel formeel als inhoudelijk, eigenlijk niet meer konden.
4. De periode vanaf 1988: Met name in de kleine zaal verdwenen vanaf 15188
(Bouwmeester Solness, Discordia) de decors die een actieve bijdrage leverden aan de
betekenis van de enscenering. De belangrijksre functie van het decor - veelal
samengesteld uit hout (vloer, wanden) en textiel (gordijnen) - werd nu het creëren van een neutrale, niet nader gespecificeerde plaats van handeling. Ontwerpers legden een voorkeur voor open, licht en wit aan de dag. Hun decors waren
veel minder dominant, hadden vooral een functionele en een esthetische functie
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en bevatten hooguit een enkel element of rekwisiet dat verwees naar de negentiende eeuw of een specifieke betekenis genereerde. Het vele hout werd geïnterpreteerd als een verwijzing naar Scandinavië. Een aantal keren poogden theatermakers door het gebruik van de ruimte de enscenering expliciet bij de werkelijkheid van de toeschouwer te betrekken. Af en toe werd de belichting op een
in het oog springende manier gebruikt.
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Mari Ternooy Apel als Kroll uit Rosinersholm
(Nederlandsche Tooneelvereeniging, 1893)
foto: onbekend

Anna Rössing-Sablairolles als Hilde Wangel
uit Bouwmeester Solness (Nieuw Nederlandsch
Tooneelgezelschap, 1894) -foto: onbekend
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Betty Holtrop-Van Gelder als Ellida uit De vrouw van de zee
(K.V. HetNederlandschTooneel, 1855) -foto: H.C. de Graaff

231

Theo Mann-Bouwmeester als Hedda Gabler
(K.V. Het Nederlandsch Tooneel, 1900/1505) -foto: onbekend
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Rika Hopper als Nora uit Een poppenhuis (K.V. Het Nederlandsen Tooneel, 1906)
/oto: P. Clausing
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Philomène Kerckhoven-Jonkers als Rebekka uit Rosinersholm
(Rotterdamsch Tooneelgezelschap, ijiod) -foto: Ateliers Schotel
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Hedda Gabler (Die Haghespelers, 1913) - Paul de Groot, Philippe la Chapelle, Enny Vrede
foto: onbekend
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Hedda Gabler (N.V. Het Rocterdamsch Tooneel, 1917) - Henri Morriën, Alida Tartaud-Klein
foto: M.M. Couvée
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De vrouw van de zee (N.V. Het Rotterdamsch Tooneel, 1918) - Alida Tartaud-Klein, Frits Tartaud
foto: M.M. Couvée
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Rosmersholm (N.V. Het Rottetdamsch Tooneel, 1919)
Allida Tartaud-Klein, Frits Tartaud, Louis Chrispijn Sr. -foto: M.M. Couvée

Rosmersholm (N.V. Het Rotterdamsch Tooneel, 19151) - Frits Tartaud, Alida Tartaud-Klein,
Louis Chrispijn Sr., Jules Verstraete -foto: M.M. Couvée
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Een poppenhuis (Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel, 1525)
Else Mauhs, Jacques Reuk -foto: onbekend

13p

Kleine Eyolf (Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel, 15128
Fie Carelsen, Charles Gilhuys -foto: Frequin
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Een vijand van het volk (N.V. Het Schouwtooneel, 15128) - Jeanne van Rijn, Willem de Vries,
Cisca Kremer, Jetty Kremer, Ko van Dijk Sr., Lena Kley -foto: Vereenigde Fotobureaux

Hedda Gabler (Vereenigd Tooneel, 15130) - Nel Stants, Paul Huf -foto: onbekend
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Een poppenhuis (De Haagsche Comédie, 15155) - Gijsbert Tetsteeg, Cees Laseur, Heleen Pimentel
foto: Lemaire en Wennink

Hedda Gabler (Nederlandse Comédie, 1966) - Femke Boersma, Ellen Vogel, Julien Schoenaerts
foto: Lemaire en Wennink
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Hedda Gabler (Zuidelijk Toneel Globe, 1972) - Petra Laseur, Ton van Duinhoven
foto: Lemaire
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cie

î x p o s i t i e van de v i e r d e wand

de oppervlakte van de t o n e e l v l o e r bedraagt
540 cm. x 540 cm.
het podium bestaat uit 13 tafels van
30 cm. x 1J0 cm. de hoogte is 60 cm.
de toneelopening is 540 cm. x 400 cm.
trekken van 540 cm. geen kluiten maar kikkers
14 poten en 7 friezen met aan weerszijden
6 opgangen.
de hoogte van de lij3t i;; 500 cm.
de breedte is 662 cm. de manteaux zijn doorzichtig.
er is geen souffleurshok.
Hedrla Gabler (Onafhankelijk Toneel, 1977) - decorschets uit het programmaboekje
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Hedda Gabier (Haagse Comédie, 1977) -foto: Pan Sok
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Rosmercholm (Fact, 1578) - Taber Bas, Ernst Zwaan, Rezy Schumacher, Paul Gieske
foto: Leo van Velzen

Hedda Gabler (RO Theater, 1582) - Marieke van Leeuwen, Thea Korterink -foto: Leo van Velzen
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Een poppenhuis (Toneelgroep De Appel, 1975) - Robert Prager, Sacha Bulthuis - foto: Pan Sok
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Wanneer wij doden ontwaken (RO Theater, 15184) - Annelies van der Bie,
René van Asten, Pauline van Rhenen, Hidde Maas -foto: Leo van Velzen

Op een avond (naar Hedda Gabler) (Het Trojaanse Paard, 1986) - Jan Decorte, Willy Thomas,
Karin Peeters, Sigrid Vinks, Herman Sorgeloos -foto: Herman Sorgeloos
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Een poppenhuis (Zuidelijk Toneel Globe, 1986)
Paul Gieske, Yvonne van den Hurk, Annelies van der Bie -foto: Hans van den Bogaard

Bouwmeester Solness (Maatschappij Discordia, 1988)
Annet Kouwenhoven, Titus Muizelaar -foto: Bert Nienhuis
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Heâda Gabler (Toneelgroep Amsterdam, 151510)
Catherine ten Bruggencate, Joop Admiraal -foto: Kees de Graaff

Wanneer wij doden ontwaken (Toneelgroep Amsterdam, 19512)
Rik van Uffelen, Catherine ten Bruggencate -foto: Annaleen Louwes

250

Rosmersholm (Noord Nederlands Toneel, 15512) - Chiara Tissen, Bram Bart -foto: Ellen Kooi
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