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Modieuze nouveautés en
een knalroze duster
Grime, kapsels, kostuums en fysiek voorkomen

8.1

Inleiding

Ibsen was gedurende het grootste gedeelte van zijn carrière uiterst spaarzaam
met z'n aanwijzingen omtrent het uiterlijk van zijn personages. Hij beperkte
zich tot het hoognodige, zoals het soort kleding dat iemand aanhad: een overjas,
reiskleding en dergelijke. Dat veranderde pas definitief met Hedda Gabler (1890).
Toen werd Ibsen in dit opzicht 'spraakzaam':
'Von nun an verzeichnet Ibsen genau, wie er sich die Bühnenerscheinung seiner
gestalten denkt. Was früher sogar dem Helden verweigert wurde - bis auf Kaiser
Julian -, das kommt jetzt bereits dem Dienstmädchen in Jörgen Tesmans Hause
zu.' [...] So geht es nun fort, und in Ibsens Alters-werk betritt keine Person die
Bühne, die nicht ihr genaues Konterfei mit sich brächte.' '
Ook uit de wijzigingen die Ibsen in opeenvolgende versies van Kleine Eyolf (1894]
aanbracht in de beschrijving van Allmers, blijkt hoeveel belang hij blijkbaar
hechtte aan de kleinste details.
'Hij is een slanke man van 37-38 jaar, met dik, bruin haar maar zonder baard. Zijn
gezicht heeft een peinzende uitdrukking. Hij heeft sprankelende ogen.'
1 Zie Jacobs 1920, P37-38. Een vroege uitzondering is De Vikingen op Helgoland (1858), Ibsens
zevende stuk. Daarin geeft hij gedetailleerd aan hoe de viet hoofdpersonages eruit zien en
hoe ze gekleed gaan. In De wilde eend (1884) geeft hij een gedetailleerde beschrijving van
het uiterlijk van de oude Ekdal.
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'Hij is een slanke, fijn gebouwde man van 36-37jaar, metzachte ogen, dun bruin
haar en baard. Zijn gezicht heeft een ernstige, nadenkende uitdrukking.'
Dit neemt niet weg dat Ibsen zelf ook vóór Hedda Gabler een uiterst preciese voorstelling gehad moet hebben van het uiterlijk van zijn personages. Natuurlijk is er
die anekdote dat hij thuis gekomen van een wandeling vertelde dat hij Nora op
straat gezien had en dat hij op de vraag van zijn vrouw wat ze dan gedragen had,
een onmiddellijk antwoord had: een eenvoudige, blauwe katoenen jurk. 3 Maar als
bewijsstukken kunnen hier beter twee brieven worden aangevoerd die Ibsen aan
Hans Schroder schreef. Schroder was bezig met de repetities van Een vijand van het
volk dat hij als eerste, in Christiania, zou regisseren toen hij de volgende brief
ontving, gedateerd 24 december 1882.
'"Morgenbladet" heeft bericht over de rolverdeling voor "Een vijand van het
volk" en naar aanleiding hiervan moet ik u weer met een paar regels lastig vallen.
Ik zie dat Gundersen de burgemeester zal spelen. Het uiterlijk van deze acteur
past beslist niet erg goed bij een man, die de gedachte om 's avonds iets warms te
eten al niet kan verdragen, die een zwakke maag heeft, een slechte spijsvertering
en die van slappe thee leeft. Ook past het niet erg bij een man die fatsoenlijk,
voornaam en punctueel wordt genoemd. Maar deze tekortkomingen kunnen ten
dele natuurlijk verholpen worden met de juiste grimering en het juiste kostuum.
De heer Gundersen moet daarom aan die twee dingen grote zorg besteden.
Ook de lichaamsbouw van de heer Reimers harmonieert niet met een temperament als dat van dokter Stockmann. Heetgebakerde mensen zijn over het algemeen fijner gebouwd. Mijn verzoek aan de heer Reimers is dus precies hetzelfde
als dat aan de heer Gundersen: hij moet zich zo dun en zo klein maken als maar
mogelijk is.'
Tien dagen eerder had Ibsen al een brief gestuurd waarin hij zich uitliet over het
voorkomen van Hovstad. Ook hier blijkt hoe precies Ibsen zijn personage voor
zich zag en hoeveel waarde hij daar blijkbaar aan hechtte.

2 SV XII, P320. Zie ook Tmrant 196$, P77.
3 Tenncmc 1965, P26-7.
4 NS br.475, pi6$
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'Als u voor de rol van Hovstad een vertolker heeft met een lichaamsbouw die niet
al te zeer die van een held is - en die ook verder geschikt is - dan zou aan hem de
voorkeur moeten worden gegeven. Hovstad stamt uit een familie van arme pachtboeren, is opgegroeid in een ongezond huis met slecht en te weinig eten. Als kind
heeft hij het altijd koud gehad en altijd zwaar moeten ploeteren en ook als jonge
man, zonder geld, heeft hij later heel wat gebrek moeten lijden. Zulke levensomstandigheden laten niet alleen hun sporen na in het innerlijk van de mens,
maar ook in zijn uiterlijk. In werkelijkheid zijn mannen mer het voorkomen van
een held onder het gewone volk uitzonderingen. In ieder geval moet Hovstad iets
zwaars over zich hebben, iets van een voorovergebogen houding, van iemand die
geknakt is, iets onzekers in zijn bewegingen. Maar dit alles uiteraard volkomen
natuurgetrouw weergegeven.'5
In aansluiting op de eisen die Ibsen met betrekking tot de gesproken tekst en de
inrichting van de ruimte stelde, gold ook voor het uiterlijk van de personages dat
het zo veel mogelijk bij diende te dragen aan de werkelijkheidsillusie die hij de
toeschouwers wenste voor te zetten. 6 Wat hij in die Noorse interieurs voor zich
zag waren eigentijdse, Noorse individuen.
Erika Fischer-Lichte hecht veel belang aan het uiterlijk van de acteur. Op basis
van dat uiterlijk wordt het personage door het publiek bij opkomst onmiddellijk
'geplaatst', nog voor hij of zij iets gezegd of gedaan heeft. Dat uiterlijk is, volgens
Fischer-Lichte, uit drie componenten opgebouwd: kostuum, grime en kapsel. Het
fysiek van de acteur kan daar als vierde aan worden toegevoegd.7 Omdat de com-

5 NS bt.474, pi66.
6 Een weck later zou dat nog eens blijken uit een brief, waarin Ibsen bezwaar aantekende
tegen het feit dat Schroder de zoontjes van Stockmann door rwee actrices wilde laren spelen,
iets waar geen roeschouwer. volgens Ibsen, in zou trappen. Zie hiervoor NS br.476, P269.
Er is verder nog slechrs één brief overgeleverd waarin Ibsen het uiterlijk van zijn personages aan de orde srelr. Ook hier gaat het om een brief aan Schroder. Op 27 december r8jo
schrijft hij met het oog op de naderende première van Hedda Gabler dat er slechrs één ding
was dat hem nog bezig hield en dar was het uiterlijk van de heer Reimers, dat zo weinig
beantwoordde aan her beeld van Ljavborg dar hij de mensen graag had voorgezer. 'Maar
mer behulp van grime en kostuum moet daat natuurlijk nog heel war aan re corrigeren
zijn', voegr hij daaraan roe (SV XVIII, P270).
7 Zie hiervoor hoofdsruk twee.
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ponenten die samen het uiterlijk uitmaken, zeker in vergelijking met de handelingen, steeds langere tijd op het toneel te zien zijn, zouden ze tamelijk bepalend
zijn voor de totaalindruk die het publiek uiteindelijk van het personage heeft.
Fischer-Lichte kent in deze de meeste waarde toe aan het kostuum.8
Fischer-Lichte onderscheidt voor de verschillende componenten, gezamenlijk en afzonderlijk, een groot aantal functies. De belangrijkste zijn de plaatsing van de handeling in een bepaalde (historische) periode en op een bepaalde
plaats. Daarnaast kan het uiterlijk van de acteurs informatie verschaffen over zeer
uiteenlopende zaken als de sociale status of de politieke overtuiging van het personage, óf over het weer of het jaargetijde dat de gebeurtenissen begeleidt. Verder
zijn er ook abstractere betekenissen denkbaar. Zo kunnen door middel van de
kostuums of pruiken verschillende (groepen] personages tegen elkaar worden afgezet en kan worden aangegeven wie voor goed, wie voor kwaad staan, etcetera.
Het is tamelijk eenvoudig om waar het over het uiterlijk van de acteurs
gaat, onder meer op basis van die -verschillende functies die Fischer-Lichte noemt,
vier periodes te onderscheiden. Deze periodisering komt min of meer overeen met
de periodisering die blijkt uit hoofdstuk zeven, gewijd aan de decors.
8.2
De periode 1885»-1928: het personage als type en tijdgenoot
Ibsen mag dan zelf gedetailleerd hebben aangegeven hoe zijn personages er uit
dienden te zien, in Nederland speelde dat nauwelijks een rol. Slechts zeer sporadisch gaven recensenten aan of de acteurs uiterlijk al dan niet voldeden aan
Ibsens aanwijzingen in de neventekst.10 Ook de factor Noorwegen was nauwelijks

8 Fischer-Lichte 1983, dI.i,pi2o.
9 Fischer-Lichte 1983, dl.i, P94; P123-128.
10 Zo vroeg Jean Valjean zich afin Het Tooneel van 7 maart 1891 waarom mevrouw MulderRoelofsen in de rol van Hedda Gabler anders dan in de tekst gerooid ging met rossig haar.
JVjr. merkte in Het Tooneel van 1 maart 1895 op dat mevrouw Schwab als Rira ten onrechte
een robe in gedistingeerd lila droeg waar een schreeuwende kleur gevraagd werd. Nog twee
voorbeelden: Lugné-Poe kreeg in 1894 van de Nederlandse pers te horen dar hij noch in kleding ('zonderling'), noch in grime de Solness was die Ibsen zich had gedacht. Ook mejuffrouw Brady, die de rol van Hilde speelde, was nier gekleed zoals Ibsen her had gewild. Zie
voor dit alles J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1.10.1894; Van Hall, Gids 1894, IV, P358T,66; Giovanni, Algemeen Handelsblad 30.9.1894. De ouderwets gebloemde japon en de grime
van her ratrenvrouwtje in Kleine Eyolf door het Duitse Theater der Modernen, waren daarenregen volgens z.z.z. geheel naar voorschrift (Groene Amsterdammer 20^.1895).
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van belang.11 Wat recensenten in deze periode vooral bezighield was de vraag in
hoeverre het uiterlijk van de acteurs in overeenstemming was met het soort personage dat ze dienden te verbeelden. Alhoewel Ibsen individuen, levende tijdgenoten probeerde re creëren, was het blijkbaar toch mogelijk om zijn personages
bij een bepaalde categorie in te delen. Het was het toch duidelijk hoe de personages eruit zagen en hoe ze gekleed, gekapt en geschminkt zouden moeten zijn. Het
zijn de sporen van de negentiende-eeuwse toneelpraktijk die we hier terugvinden.
De neiging om in emplooien te denken was zowel bij acteurs als bij de critici niet
zomaar verdwenen. Kwalificaties als 'marqué' en 'filisterachtig' komen dan ook
met een zekere regelmaat voor.
Vooral de grimering speelde hierbij een belangrijke rol. Het is opvallend
hoe vaak daar gedurende die eerste vijftig jaar een opmerking over gemaakt werd,
zeker ook in vergelijking met de situatie na 1528. Het ging daarbij in bijna alle
gevallen om mannelijke personages.12

11 Hierbij moet overigens bedacht worden dat het modebeeld in die jaren, vooral dankzij de
modetijdschriften die vanaf het eind van de achttiende eeuw hun opgeld deden, voor heel
West-Europa wel min of meer hetzelfde was. J.H. Rössing was de enige die lange tijd bleef
volharden in zijn mening dat in de kostuums iets van Noorse couleur locale moest zijn
terug te vinden. Al op 9 april 1891 betuigde hij in het Nieuws van den Dag zijn instemming met het feit dat mejuffrouw Jonas als Berte, de dienstbode in Htdda Gctblcr, gekleed
ging in een 'zeer juist Noorsch kostuum'. In 1893 constateerde hij dat Lugné-Poe en de zijnen allesbehalve Noorse typen verbeeldden en dat een nationaal kostuum ten onrechte
onrbrak. In 1908 kon hij naar aanleiding van Een vijand van liet volk door de Koninklijke
Vereeniging 'Het Nedetlandsch Tooneel' melden dat Maarten Kiil er uitzag als een Noor
en Petra als een fris Noors meisje. In 1910 werd Mevrouw Mann-Bouwmeester te verstaan
gegeven dat ze meer een Franse dan een Noorse Rebekka was (Rosmersholm, Koninklijke
Vereeniging 'Het Nedetlandsch Tooneel'). Zie voor dit alles achtereenvolgens het Nieuws
van den Dag van 25.12.18j3,30.8.1908 en 19.9.15)10. In 1905 schreef Henri Bord al naar aanleiding van een Pijlers van de samenleving dar mevrouw Mann-Bouwmeester als Lona Hessel
er in haar (te opzichtige) kleding uitzag als een Franse vrouw (Telegraaf 3.8.1905; zie ook
NRC 2.9.1905).
12 Gedurende die eersre vijftig jaar werden bij negenentwintig producties in totaal vijftig
opmerkingen over de grimering gemaakt. Daarna gebeurde het praktisch nooit meer.
Slechts vier keer vond ik een opmerking terug over de grime van een vrouwelijk personage.
Zo werd in 1891 over de Hedda Gabler van mevrouw Roelofsen geschreven dat ze zich
'koud van gelaat' had gemaakt (NRC 28.2.1891). Over de Hedda van mevrouw Sablairolles
schreef de recenseur van het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gtavenhage (30.1.1892) dat
haar spel mogelijk beter was uirgekomen als de aanwending van een koolzwarre pruik en
diro oogleden achrerwege was gebleven.
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Die opmerkingen over de grime van de mannelijke personages kunnen louter
waarderend of afkeurend zijn, in de trant van 'Chrispijn had zich een fraaie kop
gemaakt, geheel in de toon', 'Royaards had een mooie kop' of 'De oude Ekdal had
veel beter kunnen zijn, meer wezenlijk oud en ook beter gegrimeerd'. 13 Om deze
opmerkingen te kunnen maken, moeten de recensenten echter toch een bepaalde
voorstelling hebben gehad van het personage. Het zal nooit zomaar een 'fraaie
kop' geweest zijn, maar altijd een fraaie kop voor die bepaalde rol.
In een aantal gevallen blijkt ook expliciet dat er bij bepaalde personages
een bepaalde grimering hoorde. Zo werd naar aanleiding van de Hedda Gabler
door het gezelschap van De la Mar geschreven dat meneer De la Mar als Tesman
in grime volkomen de Joris Goedbloed was die hij wezen moest. De acteur die
Arnholm speelde in de Duitse De vrouw van de zee werd voortreffelijk genoemd,
'met een zeer gelukkige grime en een innig ware filisterachtigheid'. Ook Flink, de
acteur die in 1927 bij het Nieuw Rotterdamsch Tooneel Brack (Hedda Gabler)
speelde, had zich een mooie kop gemaakt, waarin de diepe koolzwarte ogen en
de zinnelijk beweeglijke mondhoeken iets hadden gebracht van de moderne
marqué. 14
Hoe bepalend de grime kon zijn, werd in seizoen 15127/15128 nog eens overtuigend bewezen door Frits Tartaud, die ergens in de reeks voorstellingen van
diezelfde Hedda Gabler door het Nieuw Rotterdamsch Tooneel de grime van zijn
Jürgen veranderde. De recensent van de NRC zag de productie zowel in januari
als in mei 15128 en schreef bij die laatste gelegenheid dat Tartaud zich een andere,
minder karikaturale kop had gemaakt en ook in een aannemelijkere toonaard
speelde. Hij juichte die verandering toe maar van belang is hier vooral de constatering dat een andere grimering dus ook een ander soort Jürgen opleverde.

13 Het ging achtereenvolgens om vertolkingen van/in Rosmer, Rosmersholm, Nederlandsche
Tooneelvereeniging, 1853; Arnholm, De vrouw van de zee, Koninklijke Vereeniging 'Het
Nederlandsen Tooneel', 1895 en Wildente, Heine Ensemble, 1901. Zie achtereenvolgens JVjr,
Het Tooneel XXIII, P23-24; Giovanni, Algemeen Handelsblad 14.4.1895; NRC 2.3.1901.
14 Weekblad de Amstetdammer 15.3.1891; NRC 2.2.1901; H.G. Cannegieter, Oprechte Haarlemsche Courant 2.12.1927. Vergelijk bij dat laatste voorbeeld: het masket was wellicht al
te satanisch berekenend. Goed getroffen was zijn grime (NRC 5.1.1928). Dat ook Engsttand
als het type marqué gespeeld werd, blijkt uit een opmetking in 1921: uiterlijk gelukkig al
minder louche en hoe minder marqué, hoe beter het is (NRC 24.4.1921 (ocht.)).
15 Nog twee opmerkingen tot slot: 1. Dat de grimering in deze periode een onmisbaar onderdeel van het uiterlijk van de acteur was, bewijst een opmerking die in 1923 gemaakt werd
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De kostuums waren ongeveer even vaak onderwerp van een, meestal, kritische
kanttekening als de grimering. Ook hier gold als belangrijkste criterium: in hoeverre past het kostuum bij het personage dat de acteur vertolkt. Om een aantal
voorbeelden te geven: zo werd in 15108 geoordeeld dat Bouwmeester als Borkman,
in de John Gabriel Borkman door Het Tooneel, met z'n onachtzaam gedragen das,
qua uiterlijk niet gedistingeerd genoeg was. En Marie Kalff ging 'te gewoon' gekleed voor de rol van Hilde in de Franse Bouwmeester Solness door her Théâtre de
l'Oeuvre (15)03). Else Mauhs tenslotte was bij her Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel in 15125 in het eerste bedrijf van Een poppenhuis een te elegante en
mondaine Nota.16
De kostuums werden soms echter ook louter op hun esthetische kwaliteit
beoordeeld: kostuums konden mooi of niet mooi zijn. Het ging dan meestal om
de gewaden die de vrouwelijke hoofdrolspeelsters zich hadden laten aanmeten.
Met name de Duitse actrices die hier vanaf 15100 geregeld te zien waren, werden
vaak geprezen om hun fraaie 'robes ' u
Vanaf 1910 geldt dat ook voor Nederlandse actrices. Zo droeg Enny Vrede
als Hedda Gabler in 15113 'costuums van ongemene smaak'. Behalve sierlijke gewaden, waaronder een elegant rouwkostuum, waren in deze enscenering door Die
Haghespelers ook modieuze nouveautés en shawls te bewonderen.18
Vier jaar was mevrouw Tartaud in diezelfde rol gekleed volgens de mode
die ryperend was voor de periode van de Eerste Wereldoorlog. Ze droeg een lange,
maar voetvrije japon die voorzien was van een zeer modieus sleepje. De foto's
laten ook de bijpassende, gedessineerde kousen zien die ze hierbij had aangetrokken. Uiterlijk zeer mooi en modern, schreven de kranten. 'Toen ze stond, in dat

naar aanleiding van een optreden van Moissi: 'Moissi kan het zich petmitteren ungeschminkt voor het voetlicht te staan' (Top Naeff, Groene Amstetdammer 17.3.15123). 2. Dat
men met gtime ook te vet kon gaan, blijkt uit een opmetking van Stellwagen, in 1906,
over de kop die Lindemann voor zijn rol van Brack gemaakt had: 'Als iemand van even boven zijn oogleden tot achtet in zijn nek vervreemd is en vermaskerd, hoe zou ik dan nog
eenig belangrijk leven in hem kunnen zien' (Kroniek 12(31.3.190e), pioi-102).
16 L.V.N., Vaderland 18.3.1897; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 24.4.1903; Telegraaf 20.10.1925.
17 Zo ging juffrouw Hallwill in De wilde eend (Wildente, 1901) prachtig gekleed en gaf ze met
haat schoonheid een decotatief effect (NRC 2.3.1901). Ook Louise Dumont werd geregeld
geprezen om de prachtige robes die ze, al even prachtig, droeg. Zie hiervoor bijvoorbeeld
J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 27.11.1905; Barbarossa, Telegraaf 27.11.1908; V.B., Algemeen Handelsblad 28.11.1908.
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rood, voor het oranje-rood pianokleed, met boven zich de rode bloemen, was deze
schoonheid van kleur een werkelijke ttiomferin.'
Dat Else Mauhs in 15125 een te elegante en mondaine Nora werd genoemd,
was niet zonder reden. De foto's laten een personage zien dat tot en met de schoenen, de glimmende (vleeskleurige) kousen en de accessoires volgens de mode van
dat jaar gekleed ging. Driejaar later, toen ze de rol voor de tweede keer vertolkte,
was haar kleding iets minder actueel, maat nog steeds eigentijds. Ook de sluike,
lichaamsvolgende japon die Fie Carelsen droeg in de rol van Rita (Kleine Eyolf,
1928), gaf haar het silhouet dat typetend is voor de mode van de jaren twintig.20
De laatste die hier met ere genoemd kan worden is Nel Stants die in 1530
de rol van Hedda voor haar rekening nam. In de recensies werd gesproken over
sierlijke, elegante, zeer modieuze toiletten, waaronder een nauwsluitend, gulden
W., Vaderland 13.12.1913^.); J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 20.12.1j13; D.V., Propria
Cures XXV, nr.14, P194-196. Op de weinige foro's die van de periode vóór 1910 beschikbaar
zijn - her gaar hier om geposeerde (porrrer)foro's die vanaf 1906 ook in hier gepubliceerde
verralingen werden bijgeplakc of afgedrukr - dragen de heren de dag- of avondkleding die
al sinds her midden van de negenriende eeuw gebruikelijk was (Morrié'n als Lavborg (Hedda
Gabler, 1891), Ternooy Apèl als Kroll (Rosmersholm, 1893) en Van Kuyk als Srockmann (Een
vijand des volks, 1897)). Daaraan valr verder dus weinig af re lezen. De dames zijn op deze foro's allemaal gekleed volgens de (gegoede) mode van her eersre decennium van deze eeuw,
bijvoorbeeld mevrouw Mann-Bouwmeesrer als Hedda (Hedda Gabler, 1900/1905) en mevrouw Kerckhoven-Jonkers als Rebekka (Rosmersholm, 190Ä). De onderschriften suggereren
steeds dat het om de acteur of actrice in de berreffende rol gaar. Dat het allesbehalve zeker
is dat de gewaden waarin ze gefotografeerd zijn, ook in de ensceneringen gedragen werden,
bewijst de foto van mevrouw van der Horst als Asra (Klein Eyolf, 1895). Haar silhouer komr
weliswaar overeen met de mode van rond 1895, maar de mouwvorm en de aansluitende
mouwkop vetraden dat de foto na 1903 gemaakt moet zijn. Het feit dat mevrouw HoltropVan Gelder als Ellida (De vrouw der zee, 1895) mer loshangende haren is gefotografeerd - volgens de zeden van die tijd zeer ongebruikelijk, maar door Ibsen bij haar eerste opkomst
voorgeschreven - maakt duidelijk dar her hier roch ook nier zo maar om portretfoto's ging.
Alida (Tarraud-)Klein en Rika Hopper, de Nora's van 189Ä en 1906, zijn in Nora's danskosruums gefotografeerd. Dat wil zeggen in eigentijdse maar niet alledaagse dtacht. Alle gedetailleerde informatie over de kosruums en de negentiende - en twintigste-eeuwse mode,
die hiet en verderop in dit hoofdstuk is verwerkt, is afkomstig van Els de Baan, die op de
akademies van Rotterdam en Den Haag onder meer modegeschiedenis doceerr.
NR.C 27.10.1917. Rössing spreekt van een jutk in wit-met-rood (Nieuws van den Dag 24.11.
1917)Informarie onrleend aan de scènefoto's. Charles Gilhuys, de Allmers in de Kleine E;yolf van
1928, droeg blijkens die foro's overigens geen losse kraag maar een overhemd met stropdas, voot die tijd zeer modieus.
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gewaad. Ook de foto's spreken wat dit betreft duidelijke taal. Ze laten twee prachtige avondtoiletten zien die vooral door de gemouleerde, schuindraads verwerkte
stof hun kwaliteit verraden.21
Het is zeker geen toeval dat de rol van Hedda Gabler hier oververtegenwoordigd is. Schoonheid speelt in de wereld van Hedda Gabler immers een belangrijke rol. Ook is het geen toeval zijn dat Enny Vrede en Nel Stants door Eduard Verkade geregisseerd werden. Hij stond erom bekend dat hij zijn acteurs en
actrices zeer chique gekleed het podium opstuurde. Het feit dat het tijdschrift
Het Tooneel vanaf oktober 15115 een rubriek 'Tooneel en mode' opnam, laat echter
zien dat er toch ook in zijn algemeenheid gesproken kan worden van een veranderde houding ten opzichte van het kostuum. De verzorgster van deze rubriek,
Aty Brunt, begon haar eerste bijdrage als volgt: Tooneel en mode zijn in een
voortdurend contact. Tooneel zonder 'mode', zonder die soepele gratie van kleur
en lijn, zonder dat verfijnde gevoel dat zoo dikwijls een vrouw toont waar het
geldt zich te tooien, tooneel zonder de bizarerie en de luxe zooals altijd het 'allernieuwste' ons verschijnt, is voor 'het publiek' niet te denken'.22 Overigens was het
commentaar in de pers op deze modieuze toiletten niet altijd even positief.
Na de grimering en het kostuum, resten nog twee categorieën: het fysieke voorkomen van de acteurs of actrices en hun kapsel.
Ook het fysieke voorkomen van, met name, actrices, kon hun rol positief
of negatief beïnvloeden. In die eerste periode kwam het nogal eens voor dat het
fysiek van een actrice een geloofwaardige vertolking in de weg stond. Dit gold bijvoorbeeld voor mevrouw Mann toen zij in 1500 Hedda Gabler speelde. Frans Coenen was weliswaar te spreken over haar acteerprestatie maar wijdde toch uit over
haar fysieke beperkingen. 'Men miste in Hedda enigszins de indolente slankheid
van lijf en de hard-wrede schoonheidsregelmaat van gelaat. Mevrouw Mann had
zich de rossige haren en het koele hoge voorhoofd gegeven dat bij de rol past doch
het hartstochtelijke van mond en ogen kon zij moeilijk wegnemen en dat behoort niet bij Hedda. Noch figuur, noch gelaat, noch stem waren die van Hedda.'23

21 Ook Thea Elvsted en de heren droegen in deze enscenering eigentijdse c.q. modieuze kostuums.
22 H e t Tooneel I (1915/16], P77.
23 F.C.jt, Oprechte Haatlemsche Courant 12.9.1900.
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Een vergelijkbaar oordeel trof Anna Sablairolles toen ze in 15108 in John Gabriel
Borkman de rol van Gunhild vertolkte: 'reeds haar fysieke middelen, stemorgaan
en gestalte, zijn voot haar een beletsel om deze rol naar eisch te vervullen.'
En over de Nora van mevrouw Hopper schreef J.H. Róssing in het Nieuws van
den Dag van 15 oktobet 1^06" dat 'haar gestalte [zich weinig leende] voot de verbeelding van een leeuwerik'. De recensent van het Algemeen Handelsblad kwam
tot eenzelfde oordeel: in het begin zat haar fysiek haar in de weg; ze was niet het
dartele vrouwtje.25
Het omgekeerde kwam ook voor: dat een rol een succes werd, omdat de actrice her juiste postuur had. Het ranke figuur van Greta Lobo-Braakensiek werkte
zeer mee bij haar vertolking van Nora: 'Een echt kindvrouwtje', 'Lobo was inderdaad het popje uit de titel' en 'Lobo was het meest kindvrouwtje van alle Nota's
die ik zag" schreven de kranren.26
Ook de leeftijd van, vooral weer, de actrices, kon een rol spelen. Zo werd
mevrouw Mann in 1900 te oud bevonden voor de rol van Hedda. Ze had op het
moment dat zij de rol speelde de respectabele leeftijd van vijftig jaat dan ook al
bereikt. Omgekeerd werd het succes van Greta Lobo voor een gedeelte toegeschreven aan het feit dat ze jong was, in tegenstelling tot haar voorgangsters.
24 Van Hall, Gids 1909,1, P405-407. Een foto van mevrouw Rössing-Sablairolles als Hilde (Bouwmeester Solness, 1894) Iaat zien dat ze ook voor deze rol niet bepaald de juiste gestalte had.
25 C.A.V., Algemeen Handelsblad 13.10.1906. Ook voot acteurs gold wel dat hun fysieke voorkomen een geloofwaardige vertolking in de weg kon staan. Zo weid naar aanleiding van
de Dr. Relling van Ising opgemerkt (De wilde eend, Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel', 1889): beter was Holtrop geweest, die had zijn orgaan en voorkomen
meegehad (LS., Oprechte Haarlemsche Courant 15.10.1889). Op 7 november 1906 schreef
A.v.V. met grote stelligheid in het Algemeen Handelsblad naar aanleiding van de Rosmersholm door her Rotterdamsch Tooneelgezelschap dat Frits Tartaud noch in zijn spreken, noch in zijn uiterlijk de man was die hij wezen moest: 'Iemand als Rosmet stelt men
zich andeis voor dan zeer welgedaan en met zwaten lokkentooi: zoo iets als een opeta-tenor
in een rol als Tannhäuser'.
26 Zie achteieenvolgens Haagsche Courant 18.4.1918; S., ? 18.4.1918 en Barbarossa, Telegraaf
?.?.i9i8.
27 Barbarossa, Telegraaf ?.?.iji8. Zo jong was Greta Lobo-Biaakensiek (1882) in 1918 overigens al niet meer: zesendertig jaar. Het leeftijdsvelschil met haar onmiddellijke voorgangers was gering: mevrouw v.d. Horst- v.d. Lugt Melserr (1871) was veertig toen ze Nora in
1911 speelde, Rika Hopper (18Ä4) was in 190Ä tweeënveertig. De drie Nora's uit het laatste
decennium van de negentiende eeuw waren alledrie jonger: Aleida Roelofsen (1869), Anna
Rössing-Sablairolles (1861) en Alida Klein (1873) waren achtereenvolgens twinrig, negenentwintig en drieëntwintig jaar oud toen ze de tol veitolkten.
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Ook Nel Stants was 'jong' toen ze, in 1530, de rol van Hedda Gabler speelde: negenentwintigjaar. Het leeftijdsverschil met haar onmiddellijke voorgangsters was
zo opvallend dat sommige recensenten er expliciet melding van maakten.28
Het kapsel tenslotte speelde nauwelijks een rol.29 In de jaren twintig werd
de haardracht aangepast aan de modieuze kostuums waar de actrices het toneel
mee betraden. Zo ging Else Mauhs in 1925 als Nora getooid met 'een soort bopped
kopje'.30
8.3
De periode 1928-1987: personages uit een vorige eeuw
In het vorige hoofdstuk werd al vastgesteld dat er in de jaren twintig iets begon
te veranderen in de houding ten opzichte van Ibsen. In recensies werd meer en
meer de vraag gesteld of zijn werk zo langzamerhand niet verouderd begon te

28 NRC 3i.3.ij3o(av); ?,? 2.4.1930; H.G. Cannegieter, Oprechte Haarlemsche Courant3.4.1930.
Pierat (van 1885) was veertig jaar oud toen zij de rol hier in 1925 speelde, Durieux (van
1S80) telde in 1926 zesenveertig jaar en Alida Tartaud (van 1873) had in 1927 de leeftijd van
vierenvijftig jaar bereikt. De recensent van de NKC die in 1929 Nel Stants samen met Enny
Vrede (ook negenentwintig toen ze in 1913 Hedda speelde) één van de jongste Hedda's van
de Nederlandse planken noemde, had ongeveer wel gelijk. Alleen Aleida Mulder-Roelofsen
(1869) was jonger ten tijde van haar Hedda Gabler: zij was tweeëntwintig in 1891. Anna Rössing-Sablairolles (1861) was toen dertig en Mevrouw de la Mar (Rika Kiev: 1852) negenendertig. Dat leeftijd niet per se een probleem hoefde re zijn, bleek in 1923, toen de hoge leeftijd van Else Bassermann een geloofwaardige vertolking van Hilde in een Duitse Bouwmeester Solness geenszins in de weg stond (Top Naeff, Groene Amsterdammer 27.10.1923).
Na de Tweede Wereldoorlog zou de gemiddelde leeftijd voor de rollen van Hedda en Nora
overigens iers dalen. Waren de actrices tussen 1900 en 1940 gemiddeld russen de veertig en
vijfenveerrig jaar oud, na de Tweede Wereldoorlog waten ze bijna allemaal dertigers.
29 Zeer sporadisch wordr een sieche passende pruik gehekeld: zo sloor in de Duitse Wanneer
wij doden ontwaken die hier in 1900 re zien was, de pruik van Rubek slecht aan (NRC 1.6.
1900). Uit een zin die Ró'ssing in 1911 aan het papier roevertrouwde, kan worden afgeleid
dat de acteurs in de Ibsen-stukken vaak met Noors-blonde pruiken getooid waren. Naar
aanleiding van de enscenering van Een poppenhuis door Het Tooneel schreef hij: 'Mevrouw
v.d. Horsr en de heer D.J. Lobo (...) hadden nier, zooals gebruikelijk is, blonde pruiken op.
Beiden waren zwarrharige Noren.'
30 Ook de heren droegen hun haar in deze enscenering volgens de laarsre mode, mer een
scheiding in het midden. Vergelijk ook U., Algemeen Handelsblad 17.4.1925: toen Ibsen
Hedda Gabler de lust gaf om het mooie haar van Thea af re branden, hadden de kappers
minder werk en de dames meer haar; NRC 19.1.192e: Ibsen gaf Hedda vrij dun haar war in
die dagen, roen aan bobbed en shingled hair nog nier gedacht kon worden, een prikkel tor
jaloezie kon zijn.
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raken. De eerste die daar zeer uitgesproken over was, was de recensent van het
Algemeen Handelsblad die naar aanleiding van een voorstelling van het Rotterdamsch Tooneel op 15 maart 15122 Een vijand van het volk 'zeer verouderd' noemde. In de jaren daarna werd ook over Een poppenhuis en Kleine Eyolf dit oordeel
geveld.
Ook theatermakers gingen zich blijkbaar zorgen maken over de houdbaarheid van Ibsens oeuvre. Zo begonnen ze vanaf 15)25 Ibsens hoofdtekst aan te
passen. In deze context laten de nadrukkelijk modieuze kostuums en kapsels in
de jaren twintig zich begrijpen als een poging om Ibsen actueel te houden. Een
andere optie behelsde juist het tegendeel: Ibsen expliciet plaatsen in zijn eigen
eeuw. Het was deze optie die het uiteindelijk zou winnen.
De eerste enscenering die door middel van kostuums in de negentiende
eeuw gesitueerd was, was de Pijlers van de samenleving (Stützen der Gesellschaft)
waarmee het Düsseldorfer Schauspielhaus in december 15120 Amsterdam aandeed.31 Top Naeff had het volgende commentaar op dit 'aardige experiment': 'En
het opmerkelijke was dat allengs de monteering naar de mode van den tijd waarin het stuk geschreven werd, na den eersten toekelozen opzet aan den geest van
het werk niet alleen geen schade meer deed, maar dat de begrippen ons daardoor
eerder verjongd dan verouderd voorkwamen, zooals een doorleefd gelaat onder
eerlijk grijs haar altijd jeugdiger zal lijken dan onder een blonde pruik.' '
Zeker niet alle recensenten deelden in 1920 Naeffs mening. Anderen vonden dat door de Biedermeier-kostuums, inclusief hoepelrokken juist werd benadrukt 'dat toch veel in dit stuk van Ibsen zijn belang voor deze tijd verloren
had'.33

31 Volgens Dzulko [Dzulko 195z, PZ73) speelde het gezelschap dit stuk al sinds 1907 in negentiende-eeuwse kostuums, maar dit was de eerste keer dat men het in Nederland opvoerde.
32 Groene Amstetdammer 1.1.1921. Overigens was dit niet de allereerste Ibsen in negentiendeeeuwse kostuums. Al in 1913 speelde het Amstetdamsch Studenten Tooneel Komedie der
liefde in kostuums van vijftig jaar terug. In 1922 zou Het Schouwtooneel ditzelfde stuk óók
in 'ptentetig laat Biedermeier' situeren, inclusief hoepelrokken en vadermoordenaars (zie
respectievelijk J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 12.12.1913 en Cornells Veth, Nieuws van
den Dag 24.9.1922). Dit vroege Ibsen-stuk, gesitueerd rond i860, vroeg klaarblijkelijk om
historische kostuums.
33 Ks., Algemeen Handelsblad 17.12.1920. De tecensent van de Telegraaf (17.12.1920) viel Naeff
bij. Ook hij was van mening dat onder andere door de 'crinolines' de 'ouderwetschheid
van het stuk ten deele verborgen werd, juisr door haar toe te geven'.
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Daarin was in 15128, toen het Schouwtoneel Een vijand van het volk in 'costuum en
sfeer van den tijd' speelde, verandering gekomen.34 Bezwaren bleven toen uit en
alhoewel niet alle Ibsen-stukken vanaf dat moment in een negentiende-eeuws pak
waren gestoken, kozen theatermakers steeds vaker voor deze optie.35 Na de Tweede
Wereldoorlog werd de historische Ibsen definitief tot norm verheven. Zo schreef
W. Wagener in 1955: 'Wij beleefden zelfde tijd nog dat de regisseurs zijn meesterlijk geconstrueerde stukken niet meer in eigentijdse costumes durfden te geven
maar ze in fin-de-siècle pak staken. Dat werd toen een aparte charme maar is nu
gewoon als er weer eens een stuk van Ibsen wordt vertoond'.36 Na de Tweede
Wereldoorlog gingen dus bijna alle ensceneringen in historisch kostuum en verreweg de meeste recensenten stemden daar, meestal stilzwijgend, mee in.
Tot 1928 was het kostuum al niet bepaald een veelbesproken onderwerp in de recensies, en dat werd er na 15128 niet veel beter op. De discussies over het wel of niet
situeren in het fin-de-siècle spitsten zich vooral roe op de decors, waarop de kosruums als vanzelfsprekend dienden te zijn afgesremd. Dat gold zelfs voor de twee
producties die als de prototypes van dit soort ensceneringen mogen gelden: de
Engelse Hedda Gabler uir 15155 e n E£n poppenhuis (Haagsche Comédie, 15155), allebei
ensceneringen die zich afspeelden in een tot in details uitgewerkte negentiendeeeuwse salon. Eén opmerking van Gomperts, dat 'de costumes al de charme van
die tijd' vertoonden en de door de recensent van het Algemeen Handelsblad ge-

34 Overigens was men bij Het Schouwtooneel niet erg precies in die kostumering. De lange
rokken en de duidelijke S-lijn in de dameskostuums verwezen in ieder geval naar het modebeeld van rond 1900. De meeste heren droegen ook dassen uit die periode, maar er is op de
foto's ook een contemporaine stropdas zichtbaar. Een aandoenlijk detail is het haarstukje
waarmee één van de dames op onhandige wijze haar moderne, korte kapsel camoufleerde.
35 Dat het norm werd om Ibsen in negentiende-eeuwse kostuums te spelen, had ook tot gevolg dat er naar aanleiding van de Hedda Gabler (1530) van Verkade, waarin Hedda zeer
modieus gekleed was, voor het eerst over een gemoderniseerde Ibsen werd geschreven:
'ook uiterlijk had men Ibsen - mer hedendaagse toiletten en sigaretten - gemoderniseerd'
(H.G. Cannegierer, Oprechte Haarlemsche Courant 3.4.1930). Vergelijk ook H. Schölte in de
Groene Amstetdammer van 5 april 1930: men vergeet wel eens dar dir sruk reeds kostuumstuk is geworden en dat men Hedda niet ongestraft naar de laatste mode gekleed kan laten gaan. In ieder geval werden De wilde eend (Wildente, 1933} en Spoken (1939) in kostuums
gespeeld die naar het laatste kwart van de negentiende eeuw verwezen. De enscenering
van Een poppenhuis uit 1938 was wat de aankleding betreft eigentijds.
]6 Rotterdams Nieuwsblad 3?.3.i955.

264

MODIEUZE

NOUVEAUTÉS

EN

EEN

KNALROZE

DUSTER

noemde 'queu de Paris' en 'geklede jassen', was bijvoorbeeld alles wat de pers te
melden had over de kostuums in Een poppenhuis.37
Het zijn de scènefoto's die duidelijk maken dat de acteurs en actrices in de
grote zaal tot en met de jaren tachtig bijna allemaal in kostuums gehuld gingen
die op z'n minst refereerden aan de negentiende-eeuwse mode. Voor de heren
was dat tamelijk eenvoudig: rokkostuums of jacquets werden ook in de negentiende eeuw gedragen. Voor de dames lag dat anders. Alhoewel er nooit sprake
was van exacte kopieën, waren de uitvoeringen soms tamelijk gedetailleerd. 9 De
kostuums die Frank Raven bijvoorbeeld ontwierp voor Spoken (Toneelgroep Theater, ip66) waren wat mouwinzet, taille en plooiverwerking betreft duidelijk geïnspireerd op de mode van de laatste twee decennia van de negentiende eeuw. Met
rouches en het schootgedeelte van de japon die Anne-Wil Blankers droeg als Hedda
(Hedda Gabler, Haagse Comédie, 15177), verwees Has Noordhoek Hegt naar diezelfde
periode. In de meeste gevallen ging het echter om een fantasievolle verwerking
van allerlei negentiende-eeuwse mode-elementen, om een 'herinnering aan de
ïpe-eeuw, maar meer om het milieu even aan te stippen dan om het ten voeten
uit te tekenen.'40 Daarbij werd in de jaren zeventig meer dan eens gebruik gemaakt van duidelijk eigentijdse elementen, stofsoorren en/of dessins.41
37 Gomperts, Parool 6.10.1955; B-S-, Algemeen Handelsblad 7.10.1955. In een voorbeschouwing
op de Engelse Hedda Gabler meldde de NRC dar her sruk door decor en kostuums in de tijd
werd gesitueerd. De scènefoto's maken duidelijk dat de kostuums niet authentiek waren
(dat zou ook praktische problemen met zich meebrengen) en dat het hier ook niet om exact
gemaakte kopieën ging. De japonnen waren geörienreerd op de mode zoals die was rond
1885, maar bevatre ook fanrasie-elementen. Her effecr werd overigens enigszins verstoord
door de opvallend eigentijdse kapsels - met pony - van Ashcroft (Hedda) en Kempson (Elvsted).
38 De enige uitzonderingen waren de Bouwmeester Solness van Puck (1956; Vergelijk Jan Spierdijk, Telegraaf 10.10.1956: De spelers droegen de pakjes van vandaag en Solness was een
jonge man in sporrcolberr) en de twee ensceneringen van De wilde eind (Rotterdams Toneel 195Ä en Zuidelijk Toneel Globe 1973) die een vooroorlogs allegaartje te zien gaven. In
haat stageverslag over Spoken (Globe, 1975), noteerde Marjo Worms: 'De kosruums waren
nier door het tijdperk bepaald. Ze zijn herkenbaar voor een publiek van nu.' (Worms 1975,
P17). De scèneforo's geven echter kostuums te zien die de periode rond 1900 suggereren.
39 Alleen het jak en de rok die Mimi Boesnach droeg als Rebekka (Rosmersholm, 1946) zouden
aurhentieke, laat negentiende-eeuwse kledingstukken kunnen zijn.
40 H.L. Prenen (Haagse Posr 6.10.1956) naar aanleiding van een enscenering van Spoken door
de Haagsche Comédie.
41 Kosruums van Sacha Bulthuis (Nora in Een poppenhuis, 1979), Trins Snijders (Rita in Kleine
Ejral/, 1979); her ribcord colberr van Jan van Roijen als Tesman (Hedda Gabler, 1972) en de japon van Marjon Brandsma als Thea Elvsted (Hedda Gabler, 1977).
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Een ander belangrijk verschil met de periode vóór 1928 was dat de grimering nu
geen enkele rol meer speelde. In recensies werd er met geen woord over gerept.
Wat nâ 15)28 voor de kostuums gold, gold ook voor de grime: het fungeerde niet
langer als een middel waarmee personages konden worden getypeerd. Dit hangt
ongetwijfeld samen met de veranderingen in acteerstijl die onverenigbaar waren
met de gegrimeerde en zo nadrukkelijk getypeerde vooroorlogse 'koppen'.42 Opvallend in de Hedda Gabler {1966} van de Nederlandse Comédie is overigens dat de
dames bij hun ïcjoo-achtige jurken een zeer eigentijdse make-up dragen.
Ook de fysieke kenmerken en het kapsel van de acteurs en actrices komen
in de recensies nergens meer aan de orde. Het fotomateriaal laat zien dat het tijdperk van de omvangrijke actrices definitief verleden tijd was en dat de kapsels bijna nooit klopten. Slechts in een enkel geval stemde de haardracht overeen met
wat in de negentiende eeuw gebruikelijk was.43
De conclusie kan niet anders luiden dan dat het uiterlijk van de acteurs in deze
periode een ondergeschikte rol ging spelen. Was de belangrijkste functie van kostuums én grimering vóór 1928 nog geweest 'het typeren van de personages', nâ
15128 ging het er eigenlijk alleen maar om om via de kosruums, maar altijd in aanvulling op de decors, aan re geven dar de gebeurtenissen zich afspeelden in de negentiende eeuw. Grimering en her fysiek van de acteurs en actrices waren factoren geworden die bij de beoordeling geen enkele rol meer speelden en als gegeven
werden aangenomen.
Ook na 15172 bleef de enige gesignaleerde functie van de kostuums de verwijzing naar de (historische) rijd van handeling, een tijd van handeling die bovendien al was gedicteerd door de decors. In dit opzicht luidde de Hedda Gabler
van Hans Croiset dus geen verandering in.44
8.4

De periode 1977-1987: acteurs en anti-helden in de
kleine zaal
In de grore zaal speelde het uiterlijk van de acreurs tussen 15128 en 15187 dus nauwelijks een rol. In de meeste kleine zaal-producties die hier tussen 15177 en t-9%7 te
42 Zie hiervoor hoofdstuk negen.
43 Herenkapsels in de Hedda Gabler van Globe 1972 en Anne-Wil Blankers (Hedda in Hedda
Gabler, 197/).
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zien waren, was dat duidelijk anders. Daar kreeg ook het uiterlijk van de acteurs
betekenis.
De veranderingen die optraden, liepen voor een belangrijk deel parallel
aan de veranderingen in de decors in die kleine zaal-producties. Dat betekende
dat ook in de kostuums niets meer aan de negentiende eeuw herinnerde. Daarbij
gold in ieder geval tot 15184 een tweedeling die parallel liep aan de tweedeling bij
de decors: kostuums in ensceneringen die nadrukkelijk als toneelvoorstellingen
werden gepresenteerd tegenover kostuums in ensceneringen die in een andere
historische periode waren gesitueerd.
In de twee eerste Ibsen-producties in een toneeldecor, de Hedda Gabler
(1977] en Landschap Zeezicht (naar De vrouw van de zee, 15)80) van het Onafhankelijk
Toneel, gingen de acteurs buitengewoon onopvallend, bijna alledaags, gekleed.
Alhoewel ook dit natuurlijk aangaf dat het hier niet om Ibsens personages ging,
maar om acteurs die een stuk van Ibsen deden, gingen recensenten stilzwijgend
aan deze opmerkelijke breuk met de traditie voorbij. De beoogde werking werd
voornamelijk door middel van het decor en de rekwisieten verkregen.45
In de Ibsen-producties gesitueerd in een andere historische periode, de
tweede groep, had het uiterlijk van de acteurs wel een belangrijke functie. Natuur-

44 Wat dat laatste betreft waren er twee uitzonderingen: de Bouwmeester Solness van Theater,
uit 1979, en de Wanneer wij doden ontwaken van het RO Theater, uit 1984, speelden zich afin
een geabstraheerde ruimte zodat alleen de kostuums de handeling naar de negentiende
eeuw verplaatsten.
Nog twee uitzonderingen: ensceneringen waarbij de pers in de kostuums sporen van semantisering terugvond. Zo stelde Deering vast dat de personages van schijn en leugen in
Pijlers van de samenleving in grijs en zwart gekleed gingen en dat de dragers van vrijheid en
waarheid lichte en vrolijk gekleurde gewaden droegen (Algemeen Dagblad 4.12.1978; vergelijk ook Bert Jansma (Binnenhof 4.12.1978) die over de in een erg symbolische, malle
'vrije' rok gestoken geëmancipeerde halfzuster sprak). Hana Bobkova wees in haar recensie
in het Financieele Dagblad van 21 september 1979 zonder in details te treden op de nietopdringerige kleurensymboliek in de kostuums in de Poppenhuis-productie van De Appel.
45 Scènefoto's van Hedda Gabler laten onder meer eigentijdse herenkostuums van Brack en
Tesman zien en een lichte, van boven openvallende, peignoirachtige jurk tot op de kuiten,
met wijduitlopende, gelubde mouwen voor Hedda. Met name het rolkraagje op de japon
van Hedda en de combinatie trui-overhemd verraden de mode van de jaren zeventig.
Rutten sprak in zijn recensie op Landschap Zeezicht van 'jonge vrouwen van vandaag'. Zie
ook Droofl 1988, pi2: 'eigentijdse kleding'. Foto's, afgedrukt bij de recensies, laten T-shirrjes en een bloesje zien, een lange gestreepte tok en bontjassen. Aan de eigentijdsheid waar
Ibsen om vroeg werd op deze manier overigens wel recht gedaan.
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lijk werd de handeling ook zo verbonden met die bepaalde historische periode,
maar daarbij onthulde het uiterlijk iets over de aard van de personages zoals die
in de ogen van de makers werkelijk was.46
Het mooiste voorbeeld was de Hedda Gabler uit 15)82. Het uiterlijk van de
personages was in deze enscenering zo veelbetekenend, dat er in de recensies
ruim aandacht aan werd besteed. Duidelijker nog dan het decor plaatsten de kostuums en de kapsels de gebeurtenissen in de jaren dertig/veertig. Heyer refereerde in dit verband aan een vergeeld, mufruikend exemplaar van Het mysterie van de
Mondscheinsonate van Willy Corsari uit 1934, met de foto's van de Nederlandse
filmversie: 'Heren in blazer of smoking en dames in slappe jurken van crêpe de
chine of lange mantels en met kleine hoedjes op van fijn stro en kunstbloemen,
waarvan de rand over een oog viel.'47
De kostuums plaatsten de personages niet alleen in een andere tijd, ze
veranderden ook heel duidelijk hun aard en karakter. Het duidelijkst was dat bij
Jürgen die hier niet langer ten tonele werd gevoerd als goedige, slordig geklede
boekengeleerde met een open, rond en tevreden gezicht, zoals Ibsen wilde. De
Jürgen in deze enscenering werd omschreven als een atletisch gebouwde sportfiguur, 'every inch een fotomodel uit de jaren dertig', een gluiperd met glad achterovergekamde, keurig geplakte haren, gekleed in een tennispak en gewapend met
een tennisracket. Op eenzelfde manier was het personage van Brack vertekend:
geen hulprechter voorzien van een 'nobel profiel' maar een 'louche pooier uit een
vooroorlogse detective-film', een 'Humphrey Bogart'.48

46 Het enige (gesignaleerde) vroegere voorbeeld van een kosruum dat iets duidelijk maakte
over het innerlijk van het personage, komt uit een enscenering van Spoken, uit 1902:
'[Régine] verpersoonlijkte het volle, stralende leven; het leven dat zich uiten wil, het brutale leven. De roode kleur harer kleedij was ermee in overeenstemming. Want in het door
haar bijzonder goed gespeelde slot was zij eene uitslaande vlam.' (Nieuws van den Dag
7.11.1902)

47 NRC 18.1.1982. Hana Bobkova (Financieele Dagblad 29.1.1982) noemde Jürgen een beeld
van de nooit volwassen gewotden 'gouden jeugd' van de vooroorlogse jaren. Ook anderen
plaatsten de handeling, zonder opgaaf van reden, in de jaren dertig of veertig. Zie hiervoor
Piet Ruivenkamp, Haagse Courant 16.1.1982; Hans van den Bergh, Parool 18.1.1982; Haarlems Dagblad 18.1.1982. De scènefoto's bevestigen dit. In details als schoenen zonder neus,
de combinatie trui-colbert en de kapsels (Thea) verwees de enscenering expliciet naar de
mode van de jaren veertig-vijfenveertig.
48 Haarlems Dagblad, Jac Heyer, Hana Bobkova en Renske Heddema, Volkskrant 18.1.1982.
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Ook Thea en Eilert zagen er in deze enscenering niet uit zoals Ibsen dat graag gezien had, al waren de verschillen minder uitgesproken. Thea werd omschreven
als een kruising tussen een Germaanse grijze muis en een Playboy Bunny, voorzien van een irritante golvenconstructie op haar hoofd. Eilert was een morsige
student met een schipperstrui en een sukkelig omgeknoopte sjaal, waar hij, zoals
één van de scènefoto's laat zien, een colbert met krijtstreep overheen droeg.49
Met deze personages vergeleken zag Hedda er veel neurraler uit. Ze droeg
een eenvoudige, zwarte, sluikvallende japon met rechte schoudervulling en bolle
stofknoopjes bovenaan de rug. Aan haar voeten had ze schoenen met 'levensgevaarlijke' naaldhakken.50
Een hoofdstuk apart in deze enscenering was Berte: bij Ibsen een oude,
boerse vrouw, hier een jong meisje dat in haar mooie rode jurk met wit schort
scherp afstak bij de overige, in sombere kleuren gehulde personages. Zij vertegenwoordigde overigens ook in haar gedrag de nuchtere, menselijke uitzondering."
Een vergelijkbaar effect had het uiterlijk van de personages in de
Rosmersholm van Decorte (Fact, 15)78), overigens minder uitgesproken en daardoor
ook minder de aandacht trekkend. In deze enscenering werd de bekrompenheid
van de jaren vijftig in de eerste plaats opgeroepen door het decor en werd de miezerigheid van de personages vooral bepaald door hun gedrag. Dat laat onverlet
dat Rosmer er in zijn jaren vijftig-outfit als een onvolwassen, seksloze sukkel uitzag.52 Op de foto's zijn z'n geitenwollen sokken, gestoken in sandalen - pars pro
toto voor 'lulligheid' bij uitstek - duidelijk zichtbaar.
Vanaf 1984 was er nog steeds een onderscheid tussen de kostuums in ensceneringen in een toneeldecor en kostuums in ensceneringen in een andere historische
periode. Belangrijker echter was de accentverschuiving die optrad.
In de categorie ensceneringen in een toneeldecor vielen er nog twee: de
Rosmersholm van Strijards uit 1984 en de tweede Ibsen die Decorte regisseerde:
Op een avond (naar Hedda Gabler; Het Trojaanse Paard, 15)86).
49 Zie achtereenvolgens Joost Sternheim, Haagse Post ?.?.15>82 en Heddema, Haarlems Dagblad.
50 André Rutten, Trouw 18. r. 1982, plus Hutten en Sternheim. Hedda verwees in haar uiterlijk overigens nog het minst naar de jaren dertig en veettig.
51 Heddema, Heyer, Bobkova, Sternheim.
52 Mieke Kolk, Toneel Tearraal 519 (1978) nr.9, pi8. Rezy Schumacher (Rebekka) droeg een
authentiek damesjasje uit de jaren vijftig.
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De recensies over Rosmersholm meldden praktisch niets over het uiterlijk van de
acteurs. Opmerkelijk was het Mickey Mouse-masker waarmee Rosmer zijn entree
maakte. Dat sloot in ieder geval aan bij de toneelmetaforen die in het decor waren
terug te vinden.53 Belangrijker was in deze enscenering de manier waarop de
personages zich gedroegen, tegen de tekst in. Daardoor verschoot het stuk van
kleut en werd het grotesk.54 Het lijkt er sterk op dat dat groteske tussen 15184 en
15187 in alle kleine zaal-producties als uitgangspunt werd genomen en ook in
het uiterlijk van de acteurs tot uiting werd gebracht.
Decortes aanpak van Hedda Gabler laat wat dit betreft geen ruimte tot
twijfel. Daar waar de acteurs van het Onafhankelijk Toneel onopvallend gekleed
gingen, om aan te geven dat het hier niet om Ibsens personages ging maar om
acteurs die 'Ibsen deden', zagen Decorte en de zijnen eruit als stripfiguren, of
figuren uit een tekenfilm, nadrukkelijk karikaturaal. Ook dat was een manier om
aan te geven dat deze personages niets te maken hadden met mensen van vlees en
bloed maar op papier waren bedacht.
Zo deed Hedda denken aan een bolle pop, met een kapsel alsof er 110 volt
doorheen was gejaagd. Jan Decorte speelde Jürgen als de ware pantoffelheid met
een mallotig hoedje op en, steeds na een doorzichtige verkleedtruc, L0vborg als
een stotterende miezer met een bruin keppeltje. Over het uiterlijk van Brack en
Thea gaven de recensies verder geen details maar kwalificaties als 'een voortdurend grinnekende idioot' en 'een sentimentele, gedurig snikkende oude vrijster'
suggereren natuurlijk wel iets.55
Twee ensceneringen resten dan nog: een Hedda Gabler (Piek, 15)85) en Een
Poppenhuis (Globe, 15186), gesitueerd in de jaren vijftig of de vroege jaren zestig.
Ook in de enscenering van Hedda Gabler door Toneelgroep Piek waren het
vooral de kostuums die de handeling in de jaren vijftig/vroege jaren zestig situeerden. Belangrijker echter was dat de personages ook hier duidelijk karikaturale
dimensies hadden. Hedda droeg onder meer een strakke skibroek, messcherpe,
zilverkleurige naaldhakken en had op haar hoofd een weelderige suikerspin. Thea
een nauwsluitend, knalgeel jurkje en Jürgen een ribfluwelen broek. Daarbij
53 Per Justesen, Parool 20.3.1984.
54 Zie hiervoor hoofdstuk negen.
55 De meeste informatie is afkomstig uit de recensie van Marian Buijs, Haarlems Dagblad
12.3.198s. Zie verder ook Henze Pegman. Utrechts Nieuwsblad 12.4.198Ä en Maarten van
Nispen. Parool 13.3.1986.
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werden de rollen van Tante Juul en Berte ook nog eens door mannen in travestie
gespeeld.56
De personages in Een poppenhuis zagen er iets minder extreem uit. Dat het
om de benauwde, als ridicuul beoordeelde jaren vijftig ging, bleek vooral uit het
decor. Toch logen ook de kostuums er niet om. Nota dtoeg onder meer een gewatteerde, knalroze duster en in het tweede bedrijf een blonde pruik die aan Doris Day
en aan een barbiepop deed denken. Heimer was potsierlijk saai en kleurloos. Ook
zijn vermomming als piraat was van een grote meligheid. Tenslotte was er nog het
enorme verschil in lengte tussen Nora en Heimer dat op de lachspieren werkte.57
8.5
De periode vanaf 1987: na een eeuw weer eigentijds
In het najaar van 1987 gingen twee producties in ptemière die ineens een ander
beeld te zien gaven. Op 4 november begon in schouwburg Het Park in Hoorn een
Vlaams-Nederlandse Hedda Gabler aan zijn tournee door Nederland. In deze grote
zaal-productie waren de dames weliswaar nog steeds gekleed in kostuums uit het
eind van de vorige eeuw, maar de mannen liepen er hedendaagser bij. Vooral de
outfit van L0vborg sprong wat dat betreft in het oog, al verschilden de dames en
heren recensenten over bepaalde details van mening: een zwarte leren broek, een
openhangend jasje - met de onderarmen aapachtig bloot, een smerig T-shirt, een
paars sjaaltje los om de nek en een zonnebril met blauwe (of toch groene] glazen.
De typeringen varieerden van een overjarige hippie tot een met cocaïne coquetterende, hedendaagse toneelschrijver.58
56 Zit de recensie van Kester Freriks, NRC 6.6.1585. Volgens de programmafolder hadden deze
personages de mond vol van verandering en grootse culturele idealen maar bleven zij
hartstochrelijke kleinburgers. Mannen in vrouwenrollen en vice versa kwam overigens
vaker voor. Meestal betreft het ensceneringen waarin zichtbaar werd gemaakt dat het
'maar' om een toneelstuk ging.
57 Pieter Kottman, NRC 25.10.198a; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 21.10.1986; Martin
Schouten, Volkskrant 20.10.1986; Hanny van der Harst, Trouw 20.10.1986.
58 Martin Schouten, Volkskrant 6.11.1987; Hans Oranje, Trouw 16.11.1987; Alma Post, Haarlems Dagblad 5.11.1987; L. Oomens, Algemeen Dagblad 9.11.1987; Ton Vetbeeten, Gelderlander 20.2.1988; Maarten van Nispen, Parool 10.11.1987. Het is niet helemaal duidelijk wat de
overige mannelijke personages gedragen hebben. Volgens Henk van Gelder (NRC 11.11.1987)
liepen ook zij er hedendaags bij. Volgens Wijnand Zeilstra (Leidsch Dagblad 5.12.1987) echter was Lovborg met zijn Rob de Nijs-kleding, een uitzondering in het verder historisch uitgedoste gezelschap. Schouten noemde voor Jürgen een hedendaags kantoorpak. Van Nispen
noemde Jürgens tijdloze jacquet. Er zijn geen foto's voorhanden die uitsluitsel geven.
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Nog geen maand later, op 2 december, ging in de Toneelschuur in Haarlem De
vrouw van de zee in première. Deze enscenering door het gezelschap Zeno was de
eerste kleine zaal-productie waarin weer werd afgezien van het principe om
Ibsens personages via hun uiterlijk te ridiculiseren. Foto's laten eigentijdse, maar
vrij klassieke kostuums zien die volgens Netty Droog in witte en zacht gele, bruine
en roze tinten waren uitgevoerd.59
De reacties op her uiterlijk van de acteurs in deze twee ensceneringen, varieerden
van onbegrip (over die postmoderne mix in de Hedda Gabler) tot stilzwijgend
voorbijgaan, maar achteraf gezien kan toch worden vastgesteld dat hier een nieuwe
tendens werd ingezet. Een tendens om in het uiterlijk van de acteurs de band met
de eigen tijd strakker aan te gaan halen.
Ook in dit opzicht bleek de Bouwmeester Solness van Discordia in de letterlijke zin van het woord, een voorbeeldige enscenering. De acteurs en de actrices
droegen hier allemaal een herenkostuum. Het ging om mooie (dure) maar op zich
onopvallende kostuums die onnadrukkelijk eigentijds waren. Als het uiterlijk
van de acteurs hier al wat betekende, dan was het - net als bij de twee ensceneringen van het Onafhankelijk Toneel (Hedda Gabler, 1977; Landschap zeezicht, 15180) niets meer dan 'wij zijn acteurs die een stuk van Ibsen doen'.60
De kostuums die de acteurs van Toneelgroep Amsterdam droegen in hun
Hedda Gabler (19510) verrieden iets meer over de personages. Hanny van der Harst
wees op het contrast tussen Hedda's jurk, een roestbruine halflange japon die al
haar lichaamscontouren scherp deed uitkomen, en de mantelpakjes als keurslijven waarin haar sekse-genoten gekleed waren.61 De heren waren alledrie gekleed in een driedelige combinatie.
De meeste recensenten plaatsten de handeling, ook op basis van de kos59 Droofl 1988, P17. Door de manier waarop er geacreerd werd, kreeg Ibsens sruk overigens
roch het karakter van een komedie. Zie hiervoor bijvoorbeeld Leo Oomen, Algemeen Dagblad 5.12.1987; Marian Buijs, Volkskrant 5.12.1987.
60 Slechrs rwee recensenten merkten iets op over het uiterlijk van de acreurs. Alma Posr
(Haarlems Dagblad 15.6.1988) signaleerde een oude mannenpak voor Solness; Jac Heyer
(NRC 24.6.1988): 'de vrouwen dragen niet eens jurken'. Foro's laren zien dar Hilde, bij haar
eersre opkomst, een soorr regenmuts en een lange jas dtoeg en dat ze een ouderwerse
(negenriende-eeuwse?) dekenrol om had.
61 Hanny van der Harsr, Trouw 11.1.1990 en zie ook Hana Bobkova, Financieele Dagblad
27.1.1990.
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tuums, in een tamelijk nabij verleden. Vergelijk Korenhof: 'Het lijkt een moderne
aankleding, maar dat is het toch net niet, hoewel met de steeds terugkerende nostalgie in de kledingmode natuurlijk veel mogelijk is.'6Z
Veel nadrukkelijker eigentijds, moderner, ook door het uiterlijk van de
personages, waren de Hedda Gabler van Art & Pro (19510) en de Bouwmeester Solness
van het Nationale Toneel (15*512). In die salon aan de Amsterdamse Apollolaan en
bij het krankzinnige gedrag van de personages trokken de kostuums in Hedda
Gabler niet erg de aandacht, maar kwalificaties als 'Avenue-creaturen', 'postmoderne gefrustreerden' en 'een geperverteerd yuppiemilieu' maken het meer dan
waarschijnlijk dat de personages er als tijdgenoten uitzagen.63
Ook Hans Croiset en Jacqueline Blom waren als respectievelijk Bouwmeester Solness en Hilde Wangel zeer eigentijds gekleed. Solness was in deze enscenering een vijftiger in (te) jeugdige vrijetijdskleding: een spijkerbroek, een
grof katoenen overhemd en een mouwloos survival-jack. Hilde droeg een flodder
hemdje met een zilveren jasje, een korte broek en bergschoenen. De losse kleding
van deze twee protagonisten stak scherp af tegen de keurige, meestal donkere,
eigentijdse kostuums en mantelpakjes van de overige personages.64
Deze drie voorbeelden zijn exemplarisch voor de manier waarop de acteurs tot
halverwege de jaren negentig in Ibsen-ensceneringen gekleed waren. In verre62 Paul Korenhof, Leidsch Dagblad 19.3.1990 en Max Arian, Groene Amsrerdammer 17.1.1990.
In verband met de mantelpakjes hield Hanny van der Harst het op de jaren veerrig. Els de
Baan (zie noot 18] zag er iets tijdloos uit de jaren tachtig in, waar de supermodieuze schoenen van Catherine ten Bruggencate (Hedda) bij afsraken. Dramaturge Maria Uitdehaag
verrelde me dar de jurk van Hedda 'gewoon' bij een couturier was uirgezocht. Jürgen droeg
'mooie kleding' omdat men ervan uirging dar Hedda die voor hem had uitgezocht.
63 Zie Don Duyns, Parool 21.5.15)90 en Dirkje Hourman, Trouw 18.5.1990. Voor decor en handelingen van de acteurs: zie het vorige en het volgende hoofdstuk. Uit de recensies (onder
andere Hana Bobkova, Financieele Dagblad 2.6.1990; Martin Schouten, Volkskrant 19.5.1990;
Jac Heyer, NRC 19.5.1990) en de foto's wordt verder duidelijk dat Hedda een oranje-rode
japon, rode pumps en een crème-kleurige peignoir tot haar beschikking had. Brack ging
getooid met hoed, sjaal, lakschoenen en zwarrleren handschoenen. Lovborg droeg een modieus kostuum en een zonnebril. Alleen de tante detoneerde in dit gezelschap: een karikatuur, een man verkleed als heks: rok, pruik, wandelstok, hoed en sjaal stevig om het hoofd
geknoopt, argwanende oogjes en rwee blore, schriele, srramme mannenbenen op een paar
stevige stappers.
64 Zie voor dit alles onder meer Hana Bobkova, Financieele Dagblad 13.4.1992; Hanny van der
Harst, Trouw 31.3.1992; Rob Nederpelt, Eindhovens Dagblad 4.4.1992 en de scènefoto's.
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weg de meeste gevallen waren ze in hun uiterlijk herkenbaar als tijdgenoten.
Overigens gold ook hier, net als bij de decors, dat daarbij het onderscheid tussen
grote - en kleine zaal-producties wegviel. In relatief veel van deze ensceneringen
was die herkenbaarheid heel onnadrukkelijk: men droeg herkenbare, mooie kleding maar niet met de bedoeling om de enscenering coûte que coûte in het laatste decennium van deze eeuw te plaatsen. In andere ensceneringen ging het meer
om kostuums en was de stijl ook iets klassieker, maar nog steeds zeer herkenbaar. 5 Een aantal keer werd in de kostumering juist nadrukkelijk naar het
Nederland van de jaren negentig verwezen.66 Zeer recent zijn hier ook weer een
aantal ensceneringen te zien geweest, waarin de handeling (ook) door middel van
de kostuums naar de negentiende eeuw was teruggeplaatst.67
8.6
Samenvatting en conclusies
Alhoewel Ibsen zelf gedetailleerd aangaf hoe zijn personages er uit dienden te
zien, speelde dat in de Nederlandse toneelpraktijk nauwelijks een rol. In dit
hoofdstuk blijken de verschillende functies die Erika Fischer-Lichte ook onderscheidt voor het uiterlijk van de acreur, een bruikbaar uitgangspunt.
1. De periode 1889-1928: Wat recensenten in deze eerste periode vooral bezighield was de vraag in hoeverre het uiterlijk van de acteurs in overeenstemming
was met het soort personage dat ze dienden te verbeelden. Daarbij werd vooral
gelet op de grimering (van de mannelijke personages) en op de kostuums (meestal 'gewone' eigentijdse kleding). Ook het fysieke voorkomen van meestal de actrices kon een rol spelen bij het al dan niet als geslaagd beoordelen van een bepaalde
vertolking. Vanaf 15100 (in Duitse gastvoorstellingen) en 1910 (Nederlandse ensce65 De grens tussen het een en het ander is overigens moeilijk te trekken. Het ging hierbij, na
de Bouwmeester Solness van Discordia, onder meer om ensceneringen van Wanneer wij doden
ontwaken (Toneelgroep Amsterdam, 1992), Rosmersholm (Noord Nederlands Toneel, 1992),
De vrouw van de zee (Toneelgroep Amsterdam, 1992), Een vijand van het volk (Theater van het
Oosten, 1993; Stan, 1994 (JDX A Public Enemy)), Een poppenhuis (Theater Malpertuis, 1994 (Nora)
en Bouwmeester Solness (Antigone, 1995).
66 Na de Hedda Gabler van 1990 en de Bouwmeester Solness van 1992 bijvoorbeeld nog in de enscenering van Een poppenhuis door het Oranjehotel (199Ä).
67 Spoken (Toneelgtoep de Appel, 1994), Hedda Gabler (Nationale Toneel, t995), Spoken (Noord
Nedetlands Toneel, 1996), De wilde eend (Art & Pro, 1996). Eerder ook al Spoken (Stichting De
Jungle/Impresariaat Wim Visser, 1989) en Rosmersholm (Fact, 1993).
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neringen) kregen de kostuums ook een esthetische functie. Het feit dat het tijdschrift Het Tooneel in 1915 een rubriek 'Tooneel en mode' begon, duidt hiet ook
op. In de jaren twintig deed men een poging om Ibsen met behulp van nadrukkelijk modieuze dameskostuums en eigentijdse kapsels actueel te houden (bijvoorbeeld Nora, 1925).
z. De periode 1928-1977: Uiteindelijk won een andere optie het: vanaf 1928 (Een
vijand van het volk) ging men Ibsen expliciet plaatsen in zijn eigen negentiende
eeuw. Daarmee veranderde de functie die het uiterlijk van de acteurs in de ensceneringen had: was de belangrijkste functie van kostuums én grimering vóór 1928
nog geweest 'het typeren van de personages', nâ 1928 ging het er alleen maar om,
om via de kostuums, in aanvulling op de decors, aan te geven dat de gebeurtenissen zich afspeelden in de negentiende eeuw. Uit het feit dat er in de pers nog
slechts zelden iets over het uiterlijk van de acteurs geschreven werd, kan worden
afgeleid dat dit onderdeel van de enscenering vanaf dat moment een ondergeschikte rol speelde.
3. De periode 1977-1987: De situatie veranderde pas weer in 1977, in de kleine
zaal. In eerste instantie werd het uitetlijk van de acteurs daar op twee manieren
gebruikt: óf de acteurs gingen heel onopvallend gekleed, met als doel aan te geven
dat ze 'maar' acteurs waren die een stuk opvoerden (bijvoorbeeld in Hedda Gabler,
1977), óf de acteurs gingen gekleed in kostuums die de handeling in een historische petiode situeetden, (bijvoorbeeld ergens halverwege deze eeuw in Rosmersholm, 1978). In dat laatste geval gaven de kostuums, samen met de kapsels, een
duidelijke indicatie over de aard van de personages zoals die in de ogen van de
makers werkelijk was. Ook nâ 1984 bestond et een detgelijke tweedeling, maar
belangrijker was toen dat de stukken van Ibsen, ook door het uiterlijk van de
acteurs, 'van kleur verschoten' en tot grotesk werden getransformeerd.
4. De periode vanaf 1987: In 1987 werd een nieuwe tendens zichtbaar die door
de Bouwmeester Solness van Discordia (1988) bestendigd werd. Tot halverwege de
jaren negentig waten de acteurs in verreweg de meeste ensceneringen in hun
uiterlijk herkenbaar als tijdgenoten. Het onderscheid tussen grote - en kleine
zaal-producties viel hierbij weg.
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