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'Speel een echt, levend mensV
Speelstijlen

9.1

Inleiding

Ergens in maart 1887, op het moment dat zij samen met haar collega's van het
Christiania Theater Rosmersholm aan het reperteren was, moet de Noorse actrice
Sofie Reimers een brief geschreven hebben aan Henrik Ibsen. Die briefis verloren
gegaan maar het antwoord van Ibsen maakt duidelijk dat Sofie Reimers niet goed
wist wat ze met de rol van Rebekka aan moest. Op 25 maart 1887 schreef hij haar
het volgende:
'Uw vraag is zo algemeen gesteld, zonder dat er bepaalde concrete punten worden
genoemd, dat ik niet in staat ben hem van hieruit te beantwoorden. Om u op de
goede weg te helpen, zou ik erbij moeten zijn en moeten kunnen zien hoe u de rol
heeft aangepakt.
De enige raad die ik u kan geven is dat u het hele stuk een aantal keer grondig
doorleest en nauwkeurig aandacht besteedt aan wat de andere personages over
Rebekka zeggen. Onze acteurs begingen, in ieder geval vroeger, vaak de grote fout
om hun rollen geïsoleerd te bestuderen, zonder behoorlijk te kijken naar de
plaats van het personage in en in samenhang met het geheel.
Ik heb me in een brief aan uw directeur een keet kort over Rebekka uitgelaten en
ik verzoek hem hierbij om, als hij dat nog niet gedaan heeft, deze aanwijzingen
aan u door te geven.
En verder moet u gebruik maken van uw studies en observaties van het werkelijke
leven. Geen declamatie. Geen toneeltoontjes. Helemaal geen plechtstatigheden!
Geef aan iedere stemming een geloofwaardige, natuurlijke uitdrukking. Denk
nooit aan een of andere actrice die u ooit gezien heeft, maar houdt u aan het leven
dat zich buiten, om u heen, laat zien en horen. Speel een echt, levend mens.
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Ik geloof niet dat het moeilijk is om in het karakter van Rebekka binnen te dringen en om het te begrijpen. Maar omdat dat karakter zo gecompliceerd is, brengt
het spelen en weergeven ervan zo z'n problemen met zich mee.
Toch twijfel ik er niet aan dat u deze problemen wel de baas zult worden, als u,
bij het gestalte geven aan Rebekka's persoonlijkheid, het werkelijke leven, en
alleen maar dat, als basis en uitgangspunt neemt.
In de hoop dat een en ander goed uit zal pakken, teken ik.'
Dit is één van het handjevol brieven waarin Ibsen zich expliciet uitlaat over de
handelingen van de acteurs, of iets ruimer geformuleerd, over de manier waarop
zij zijn werk het best kunnen spelen. Dat onderwerp staat in dit hoofdstuk centraal.2
Wat die brieven in ieder geval duidelijk maken - en dat geldt ook voor de
brief aan Sofie Reimers - is dat Ibsen aan de vertolkers van zijn rollen dezelfde eis
stelde als aan zijn vertalers: wees zo natuurlijk mogelijk (het woord dat in dit verband een aantal keren in zijn correspondentie opduikt is 'natuurgetrouwheid'].
Ook voor acteurs gold dat ze de toeschouwers het gevoel moesten geven dat ze
naar iets zaten te luisteren en te kijken dat buiten, in het werkelijke leven zelf
plaatsvond. Die 'natuurgetrouwheid' gold niet alleen de eerste acteurs, maar het
gehele ensemble, inclusief de figuranten. Ook in de massascènes in bijvoorbeeld
Een vijand van het volk en De wilde emd waren karikaturale overdrijvingen uit den
boze. Hoe meer echt lijkende personages er in de menigte zaten, hoe beter het in
Ibsens ogen was. Hij zag dan ook het liefst dat er voor de figuratie professionele
acteurs werden ingehuurd. 3

1 SV XVIII, P130.
2 Behalve de brief aan Sofie Reimers, gaar her om drie brieven gericht aan Hans Schroder, de
direcreur van het Chrisriania Theater die in 1882 Een vijand van het volk en in 1884 De wilde
eend op het tepertoire nam. Zie hiervoor NS br.474, p266 e.v.; NS br.475, p268; SV XVIII, P46
e.V. Verder is er nog een brief aan regisseur August Lindberg, die in 1883 de Europese première van Spoken voor zijn rekening nam (SV XVII, P519 e.V.).
3 Vergelijk: 'Ik moer erom verzoeken dat men in het vierde bedrijf alle acteurs die beschikbaar
zijn, zonder uitzondering, mee zal laten doen. Bij de repetities moet hier de grootst mogelijke natuurgetrouwheid worden ingeslepen en elke karikarurale overdrijving moer streng
worden verboden. Hoe meer karakteristieke, echt lijkende personages in de menigte, hoe
beter.'(NS br.474, P 2 ^ e - v j 'Ja> de gasten! Wat doen we daarmee? Gewone figuranten kunnen natuurlijk niet worden gebruikt zonder her hele bedrijf re bederven.' (SV XVIÏÏ, P46 e.v.)
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De brief aan Sofie Reimers is de enige waarin Ibsen in details treedt. Hij gaat expliciet in op de dictie, zoals die naar zijn oordeel zou moeten zijn. Hij vraagt om
een levendig tempo en toont zich afkerig van declamatie, van een slepende voordracht, van toneeltoontjes en van plechtstatigheden.
Alhoewel Ibsen zich later in zijn correspondentie nergens meer uitlaat
over de door hem gewenste acteerstijl, is het toch waarschijnlijk dat deze aanwijzingen ook het latere 'symbolistische' werk golden. Zo kan hier nogmaals verwezen worden naar het interview uit 18517, met Jules Claretie, waarin Ibsen afstand neemt van de ensceneringsstrategieè'n van Lugné-Poe. 'Hij was Lugné-Poe
zeer erkentelijk voor wat hij voor hem had verricht maar hij zei toch dat de directeur in de opvoeringen van zijn werk voor het Theatre de l'Oeuvre te veel symbolisme had gestopt en te geheimzinnig had belicht. Ik ben niet op zoek naar
symbolen, ik schilder mensen.'
Eerder al, in 18512, bedankte hij Edvard Brandes voor diens bespreking van
Bouwmeester Solness, met name omdat hij de personages erkend had in hun kwaliteit van werkelijk bestaande mensen.4
Ibsen verlangde van zijn acteurs dus dat ze zoveel mogelijk bewogen, gebaarden, keken en spraken als mensen in het werkelijke leven. Terzijdes, monologen en hardop denkende personages komen vanaf 1877 dan ook niet of nauwelijks
in zijn stukken voor.5
Die verlangde 'natuurgetrouwheid' maakte het onmogelijk om de gedragingen van de personages volledig in de neventekst vast te leggen. Wel is het, in
een stuk als Hedda Gabler bijvoorbeeld, op ieder moment duidelijk waar de personages zich precies bevinden - dat wil zeggen dat Ibsen de bewegingen door de

4 Het interview door Jules Clarerie staat in SV XIX, p2io e.v. Voor de brief aan Brandes, zie SV
XVIII, P329. In 1892, vlak na het voltooien van Bouwmeester Solness, had Ibsen zich in een
vraaggesprek overigens uitdrukkelijk verbonden met de symbolisten. 'Oh, those! They are
even closer to me than the young realistic playwrights [...] They and me, we live in communion of ideas. I've just finished a play in five acts, a symbolist play' (Le Figaro van 4
januari 1893, geciteerd naat Dedk 1984, P30). Maar ruim eenjaar later adviseerde hij iedereen die zich aan Bouwmeester Solness wilde wagen, om niet naar symbolen te zoeken (La
Revue d'Arr Dramatique, januari 1894, P14). Vergelijk hier ook een brief aan Emil Schreiner van 3 december 1900: '[De] vraag over symbolisme enz., berust daarbij op een misversrand. Het symbolisme is iets dat goedwillende en diepzinnige lezers in mijn gewone, realistische weergave naar binnen schrijven.' (NS br.1141, P478)
5 Tennnnt1965, pilo.
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ruimte wel aangaf - maar gebaren, gezichtsuitsdrukkingen en stembuigingen
moesten voor een belangrijk gedeelte door de acteurs zelf worden ingevuld.6
Het heeft dan ook weinig zin om na te gaan in hoeverre de Nederlandse
acteurs de aanwijzingen van Ibsen nauwgezet uitvoerden. Bovendien is het überhaupt onmogelijk is om op basis van recensie- en fotomatetiaal tot een volledige
reconstructie van de handelingen te komen.
Een zinniger vertrekpunt - dat ook meer kans op succes succes biedt - is
de vtaag in hoevette in de Nederlandse ensceneringen gehoor werd gegeven aan
Ibsens eis van natuutgetrouwheid. Wilden Nederlandse regisseurs inderdaad dat
hun acteurs Ibsen 'naar de werkelijkheid' speelden en zo ja, waren de Nederlandse
acteurs in staat om aan die opgave te voldoen? Hoelang volhardde men in deze
opvatting en wat kwam er daarna voor in de plaats?
Ook wanneer men een antwoord zoekt op deze ogenschijnlijk simpele
vragen, blijkt dat van alle onderdelen van de enscenering de handelingen van de
acteuts het moeilijkst te fixeren zijn. 'Het spel' of 'de acteerstijl', of ook wel de
'regiestijl' komt in de tecensies maar zelden uitvoerig aan de orde. Daarbij zijn er
maar weinig zaken waarover de recensenten zich zo weinig precies uitlaten en
zijn er ook maar weinig zaken waarover ze het zo hartgrondig oneens kunnen
zijn.
Dat zal zeker samenhangen met de aard van deze 'kinesische tekens'. De
tekst van het stuk kan thuis nog eens rustig nagelezen worden; de kostuums en
het decor kunnen bij Ibsen meestal voor minstens de duur van één bedrijf bekeken

Het is overigens wel zo dat er, ook binnen de 'samtidsdramer', een ontwikkeling te bespeuren valt in Ibsens vootschriften. Paul Blom onderzocht elf stukken, verdeeld over de
verschillende 'perioden' uit Ibsens schrijverschap, op de spelaanwijzingen. Hij gebruikte
daarbij niet het onderscheid tussen stemgebruik, bewegingen, gebaren en mimiek, maar
tussen puur technische indicaties (als 'komt op van rechts' en 'geeft haar een hand') en affectieve indicaties (als 'balt zijn vuisten' en 'met ingehouden woede', maar ook 'komt vrolijk neuriënd op'). Zijn onderzoek wijst in ieder geval uit dat Ibsen vanaf Pijlers vort de
samenleving steeds meer van zulke indicaties ging gebtuiken. Het totale aantal stijgt van
2.5 pet pagina in Pijlers van de samenleving tot 10 per pagina in Wanneer wij doden ontwaken.
Die stijging zit hem vooral in de affectieve indicaties: die stijgen van, gemiddeld, 0,8 tot
8.6 per pagina. De verklaring die Blom daarvoor geeft klinkt aannemelijk: vanaf Een poppenhuis gaat het Ibsen vooral om de emotionele ontwikkeling van zijn personages.
Daarvoor heeft hij, naast de dialoog, ook die affectieve indicaties nodig. Zie voor dit alles
Blom 15)74.
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worden, maar handelingen trekken in een voortdurende stroom aan het oog van
de toeschouwer voorbij. Alleen daarom al zullen ze moeilijker te beschrijven zijn
dan tekst, kostuums of decor.
Toch moet er meer zijn. Dit gegeven verklaart wél dat recensenten over
het algemeen niet al te gedetailleerd op de handelingen van de acteurs ingaan.
Het verklaart niet dat zij soms volledig verschillende ensceneringen lijken te hebben bijgewoond. Zo werd de door Christidis geregisseerde enscenering van Een
vijand van het volk (Globe, 15171) zowel overtrokken, melodramatisch, pathetisch,
zwaar en traag genoemd als ingetogen, onderkoeld, speels en licht.8 Een ander opmerkelijk voorbeeld is de enscenering van Een poppenhuis (Globe, 1986) in regie
van Teuntje Klinkenberg. Ook daar stonden de opvattingen over de gebezigde
speelstijl haaks op elkaar. Zo sprak Martin Schouten over komische typetjes, een
hoog tempo en gedol en Pieter Kottman van een psycho-realistische, ingeleefde
speelstijl. Heimer werd én 'volslagen ridicuul' én 'niet karikaturaal' genoemd.9
En het ging in deze gevallen steeds om recensenten die de première bijwoonden.
De verschillen konden dus niet het gevolg zijn van een verandering in de spelopvatting die na de première was aangebracht.
Deze opmerkelijke verschillen in de beoordeling van de speelstijl moeten
te maken hebben met de complexiteit van menselijk gedrag. Er is een enorm potentieel aan mogelijk gedrag, in talloze schakeringen. Ook wanneer wordt afgezien van de grote culturele verschillen die er zijn, is er een scala aan reacties denkbaar op bijvoorbeeld een onheilstijding. Er is dus ook een scala aan reacties dat, in
zo'n situatie, als adequaat of legitiem kan worden beoordeeld.

7 Het verschil in gebruikte terminologie is vaak nog het minst problematisch. Een bepaalde
spelopvatting kan door de ene recensent als 'natutalistisch' bestempeld worden en door
de ander als 'realistisch', of extremer: de ene recensent kan een enscenering 'ouderwets
conventioneel' noemen, waar de ander het over 'modern' heeft. Dat gebeurde bijvoorbeeld
in 1920, bij een optreden van her Schauspielhaus Düsseldorff. Terwijl Top Naeff (Groene
Amsterdammer 1.1.15121) de enscenering van Pijlers van de samenleving (Stützen der Gesellschaft) in verband brachr met het expressionisme, benoemde de recensent van de Telegraaf
hem als 'romantisch toneel' (W.B., Telegraaf 17.12.1920^)).
8 Zie achtereenvolgens Karel van Muyden, Eindhovens Dagblad 13.9.1971; Ber Huising,
Trouw 14.9.1971; A.G. Kloppers, NRC 13.9.1971; H. van den Bergh, Parool 13.9.1971 en Jan
Spierdijk, Telegraaf 14.9.1971.
9 Zie achtereenvolgens Volkskrant 20.10.198o; NRC 25.10.1986; Eddy Geerlings, Algemeen
Dagblad 21.10.1986; Hanny van der Harsr, Trouw 20.10.1986.
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Daar staat tegenover dat de beoordeling van menselijk gedrag een sterk subjectieve kant heeft. Wat de een als 'ingehouden verdriet' etvaart, ziet de ander slechts
als onverschilligheid. Wat de een als een gepaste, of in ieder geval als een denkbare
reactie op die onheilstijding ervaart, kan door de ander als uiterst overdreven en
gemaakt worden beschouwd. Of, om een neutraler voorbeeld te geven: wat de
een beschouwt als een gestileerde beweging door de ruimte, kan door de ander
geïnterpreteerd worden als 'het schrijden van iemand die zich koning voelt'.
Wanneer het om menselijk gedrag op het toneel gaat, komt daar nog een
complicerende factor bij: die van de toneelconventie. Binnen iedere theatercultuur is er op ieder moment een afspraak van wat binnen het theater (of binnen
een bepaald soort theater) gangbaar is of als passend wordt ervaren. Beoordelingen en beschrijvingen van ensceneringen worden altijd gemaakt tegen de achtergrond van een stilzwijgend als algemeen bekend veronderstelde norm.
Dat heeft twee consequenties. De eerste is dat een acteerstijl die precies
aan de norm voldoet niet beschreven hoeft te wotden, omdat hij vanzelfsprekend
is. Pas op het moment dat er van die norm wordt afgeweken of hij doorbroken
wordt, zal daar in de pers op gereageerd worden. Dat betekent dat de norm zoals
die op een bepaald moment geldt, vaak moet worden afgelezen uit zijn negatief.
Het zijn vooral de afwijkingen van het acteren volgens de norm, die duidelijk
maken hoe je wel volgens de norm acteert.
De tweede consequentie is dat kwalificaties die in een recensie gebezigd
worden altijd moeten worden gezien in relatie tot de norm van dat moment.
Aan het eind van de vorige eeuw, binnen een context waarin het melodrama
hoogtij vierde, was er maar heel weinig realisme nodig om recensenten van een
natuurgetrouwe enscenering te doen spreken. Sterker nog: voor men het wist
was een enscenering te tealistisch, sprak men van een natuurlijkheid die in
het theater onnatuurlijk werd.10 Wanneer men naar aanleiding van een bepaalde
enscenering schrijft over een realistische acteerstijl, dan gaat het dus om een
acteerstijl die in de betreffende historische periode, bij de toen heersende norm
als realistisch werd ervaren. Een dergelijk oordeel is met andete woorden altijd
relatief. Dezelfde acteersrijl kan een decennium later als uirerst toneelmatig
worden gekwalificeerd.

10 Zie hiervoor G.L., Algemeen Handelsblad 24.3.15106 en Van Hall, Gids 1906, II, P172.
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Hoewel dat wat norm is, bepaald en gedragen wordt door het merendeel van de
toeschouwers, speelt ook hier een belangrijke subjectieve component mee, zeker
op momenten dat er iets aan het veranderen is. In de praktijk zullen er altijd
meerdere normen naast elkaar bestaan: een norm die zich in het centrum van het
theatrale systeem bevindt en de normen aan de rand daarvan, in de periferie, die
naar het centrum proberen door te dringen.11 Dat proces kan met één enscenering voltrokken zijn, maar het kan ook heel geleidelijk verlopen. Een voorbeeld
van een tamelijk plotselinge normverschuiving is die welke bewerkstelligd werd
door de Poppenhuis-productie van 1889. Na die poging om ook op de Nederlandse
podia het realisme te introduceren, werd een natuurlijke speelstijl één van de criteria waaraan de kwaliteit van een Ibsen-enscenering werd afgemeten. Een voorbeeld van een veel geleidelijker verlopende verschuiving is die van het toneelmatig, maar psychologisch geloofwaardig acteren van de jaren vijftig naar een
nadrukkelijk niet-realistische speelstijl in de jaren zeventig.
Van elkaar afwijkende beoordelingen van één en dezelfde enscenering
kunnen dus samenhangen met die verschillende normen van waaruit beoordeeld
wordt: wat de een al als melodramatisch zal interpreteren, kan voor de ander nog
een uiting van realisme zijn; of wat de een als amateuristisch beoordeelt, noemt
de ander al een nieuwe vorm van betekenisvol acteren. Soms is een bepaald verschil in oordeel herleidbaar (en oplosbaar), maar soms ook blijft het onverklaarbaar.12 Ensceneringen waarbij dit het geval is zullen, naar een voetnoot verbannen, buiten beschouwing moeten blijven. Wanneer men ze toch een plaats wil
geven, zit er niets anders op dan de meeste recensentenstemmen te laten gelden,
hoe onbevredigend dat ook is.
Hiermee is nog niet alles gezegd. Bij de uitwerking van dit hoofdstuk
bleek de speelstijl nog méér problemen met zich mee te brengen dan op grond
van het bovenstaande al mocht worden gevreesd. Met name gold dit voor de periode tot aan 15130. Verschillende factoren speelden hierbij een rol. De eerste was
dat recensenten in de beginjaren vaak vooral lucht gaven aan hun opvatting over
het toneelwerk van Ibsen en de daarvoor geëigende speelstijl, en maar nauwelijks

11 Pccters 1989, p6o-6i. Zit ook hoofdstuk twee.
12 Zie de voorbeelden hierboven. Een denkbare, maar praktisch onuitvoerbare uitweg zou
kunnen zijn om van iedere recensent de persoonlijke smaak te reconsrrueren, een lijstje
met daarop de eisen waaraan de ideale Ibsen in zijn of haar ogen moest voldoen.
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ingingen op wat ze nu eigenlijk op het toneel hadden gezien. De tweede was dat
de intenties van de makets door de recensenten vaak wel werden onderkend,
maar dat ze lang niet altijd waren terug te vinden in de enscenering. De derde
factor, met die tweede samenhangend, was dat er binnen een enscenering door de
afzonderlijke acteurs vaak op heel verschillende manieren werd geacteerd.
Het bleek uiteindelijk onmogelijk om de bijna honderd ensceneringen tot
aan 1930 in een aantal groepen onder te brengen. Wel kan geconcludeerd worden
dat er in die periode in ieder geval sprake was van vier verschillende speelstijlen
die gedeeltelijk naast elkaar bestonden.
Om toch iets meer te kunnen zeggen over de handelingen van de acteurs
tot aan 1930, is in dit hoofdstuk niet strikt vastgehouden aan het uitgangspunt
dat de enscenering steeds centraal zou moeten staan. De recensies weerspiegelen
namelijk wel een duidelijke verschuiving in de opvattingen van de critici over het
werk van Ibsen en daarmee in de opvatting over de voor dat werk meest geschikte
speelstijl. Die steeds veranderende opvattingen van de critici zijn aanvankelijk
dus de leidraad aan de hand waarvan de ensceneringen zelf aan de orde komen.
Dat geldt in ieder geval voor de periode tot aan 1930 en in iets mindere mate voor
de periode tot aan 1972. Voor de laatste periode, vanaf 1972, was het wel mogelijk
om de ensceneringen als uitgangspunt te nemen al moet ook voor die periode bedacht worden dat de grens tussen de ene enscenering en de andere vaak minder
strikt is geweest dan hieronder gesuggereerd wordt.
Tenslotte mag het volgende niet uit het oog worden verloren: gaandeweg
het onderzoek is mij duidelijk geworden dat critici in het verleden hun stempel
hebben weten te drukken op de manier waarop theatermakers in Nederland
Ibsen speelden of, op z'n minst, probeerden te spelen. Dat rechtvaardigt tot op
zekere hoogte het belang dat in dit hoofdstuk aan hun opvattingen wordt toegekend. Soms bleek echter het omgekeerde ook waar en hadden overtuigende ensceneringen die een nieuwe opvatting uitdroegen, het vermogen om recensenten
van opvatting te doen veranderen.13

L3 Een mooi voorbeeld daarvan is de enscenering van Spoken door de N.V. Her Tooneel (1913).
Zie hiervoor verderop in dir hoofdstuk.
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5>.2 De periode 1889-1893: Ibsen de realist
De eerste enscenering van Een poppenhuis (Nora, 188p) was voor Nederland de kennismaking met de échte Ibsen en daarmee ook de kennismaking met een nieuwe
manier van toneelschrijven. Er lag een wereld van verschil, zo constateerden de
Nederlandse recensenten, tussen het werk van Ibsen en dat van zijn hier veelgespeelde Franse vakbroeders Dumas, Scribe en Augier. Drie punten sprongen
daarbij in het oog.
Het eerste was dat Ibsen levende mensen creëerde, waar de schrijvers uit
de Franse school hun stukken nog vanuit het emplooisysteem schreven en met
'typen'bevolkten.14
Het tweede punt hing daarmee nauw samen en betrof de manier waarop
Ibsen zijn personages vorm gaf. Zij zette ze niet in een aantal forse halen neer,
maar hij schetste ze met gebruikmaking van een groot aantal gegevens, verspreid
door het hele werk. Of zoals Van Hall het formuleerde in de Gids: '[...] met nauw
merkbare trekjes, met een enkel woord dat later herhaald wordt, met een beeld
dat eerst even aangegeven, in een volgend bedrijf nader wordt uitgewerkt, pleegt
Ibsen de figuren van zijn drama te tekenen.' Het was dus zaak om geen woord te
missen.13
Een derde punt betrof de handeling, de intrige: ook die werd de toeschouwer niet op een presenteerblaadje aangeboden. Hij was als het ware weggemoffeld en leek ondergeschikt gemaakt aan 'karaktertekening'.16 '[Aanduidingen,
toespelingen, kleine opmerkingen over schijnbaar onbeduidende zaken waarvan
het stuk wemelt, zijn van niet minder belang dan lange clausen', schreef een recensent van Het Tooneel in dit verband. Ook hier gold dus dat de toeschouwer
geen woord mocht ontgaan.17
Deze nieuwe manier van toneelschrijven, zoveel was wel duidelijk, stelde

14 Ibsen ziet zijn personages als levende mensen: iedere figuur van Ibsen is een persoonlijkheid. Met de oude emplooien kom je niet ver (L.S., Het Tooneel XIX (1889/1890), P13-15; LS.,
Oprechte Haarlemsche Coûtant 15.10.1889). Vetgelijk ook HenriD., De Tribune 5.11.1893:
ieder persoon bij Ibsen is iemand; NRC 1.11.1893: De mensen zijn allen zeer reële mensen.
15 Gids 1889, IV, P392-398; vergelijk ook NRC 8.9.94: 'Alleen door zich rekenschap te geven
van elk wootd, dat Solness spteekt of uitlokt, kan men zich eene voorstelling vormen van
zijn persoon en zal men in hem herkennen vleesch van ons eigen vleesch [...]'.
16 En dir terwijl handeling bij uirstek als 'des toneels' weid beschouwd; karakterrekening
behoorde tot het terrein van de roman.
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ook nieuwe eisen aan de vertolkers. Ibsen kon niet zomaar worden ingepast in de
toneelpraktijk van alle dag. De ensceneringen van zijn stukken moesten anders
gespeeld en dus ook anders voorbereid worden.
Om met dat laatste te beginnen: in de toneelpraktijk van dat moment
werden aan een nieuwe productie normaal gesproken niet meer dan vijf of zes
repetities gespendeerd. In die repetities ging het dan om zaken als het memoriseren, het regelen van de opkomsten en het in grote trekken vastleggen van de
mise-en-scène.18
Dat men bij De Tooneelvereeniging in 1889 goed doordrongen was van
het feit dat Ibsen om een andere voorbereiding vroeg, blijkt alleen al uit het aantal malen dat men aan Een poppenhuis repeteerde: dertig keer, wat voor die jaren
een bijna buitenissig aantal mag worden genoemd. Hier was dan ook tijd vrijgemaakt voor gezamenlijke leesreptities, zodat de acteurs op de première het hele
stuk kenden en niet alleen hun eigen rol.19
Ook bij de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel' die een half
jaar later met De wilde eend kwam, had men veel zorg besteed aan 'de studie der rollen'. Leo Simons vestigde in een artikel in de Oprechte Haarlemsche Courant van
15 oktober 18851 hier de aandacht op: 'In langen tijd is [... door] dit gezelschap niet
met zulk eene inspanning en zenuwachtigheid gerepeteerd als voor dit stuk. De
repetities zijn ernstig geweest en hebben zich niet bepaald tot het gewoon opzeg20
gen der rollen. Er is ditmaal ook zelfs gesproken over de karakteropvatting

17 Het Tooneel XXII (1852/18513), P83-84; vergelijk ook Henri D., Tribune 5.11.1893: 'ieder
woord is iets, betekent iets.' Nog in 1901 werd door de recensent van de Amsterdammer,
naar aanleiding van een enscenering van Verbond der jongeren nota bene, opgetekend dat
Ibsen zich niet leende voor afdwalen en een praatje maken met je buurman als bij een
Duitse klucht en nog minder, als bij een Franse mop, om even weg te lopen voor een kop
koffie en een sigaret. (P., Amsterdammer ?.?.is>oi). Dat niet iedeteen enthousiast was over
Ibsens dramarurgie blijkt uit de volgende opmerking naar aanleiding van Heddo Gabler:
Ibsen wilde mensen exact schilderen. Daar is hij in geslaagd. Hij geeft zoveel details dat de
handeling helemaal verdwenen is (M.H., Portefeuille 12 (1890-1891), PÔ24-S25). Vergelijk
ook het Dagblad voor Zuid-Holland en 's Gravenhage van 30 januari 1892 waarin werd geconstateerd dat Heddtt Gabler een boeiende intrige ontbeerde.
18 De Leeuive 1959, P43. Nog in 1901 schreef Chrispijn in zijn boekje De regisseur: 'Waar men in
het buitenland drie à vier maanden srudeert, moet het bij ons vaak in tien of twintig
dagen' (waarin vaak ook gereisd moest worden) (Chrispijn 1901, P58).
19 Boshouwer 1980, P49.
20 Zie ook NRC 15.10.1889.
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Ook naar aanleiding van andere Ibsen-producties werd in de pers expliciet gewag
gemaakt van de ernst en toewijding waarmee de artiesten zich op hun taak hadden voorbereid.21 Alleen het feit al dat dit vermelding verdiende, bewijst dat het
niet de gangbare praktijk was.
Al die ernst en toewijding moest om te beginnen als resultaat hebben dat
de acteurs met voldoende rolkennis het podium betraden en dat er overtuigend
werd samengespeeld, dat er sprake was van eenheid in opvatting en dat er 'gang'
in het geheel zat.22
Vervolgens ging het dan om het uitbannen van de slechte negentiendeeeuwse acteergewoontes als jacht op effect, overdrijving in toon en gebaar, gewild, opzettelijk of gekunsteld spel. Wat van Ibsen-acteurs geëist werd was soberheid, eenvoud, maat houden en ongekunsteldheid in houding en beweging. Het
moest eruit zien of het allemaal vanzelf gebeurde, het acteren moest vrij en los
zijn, natuurlijk, waar en levend.23 Op z'n kortst geformuleerd kwam het er op
neer dat de personages van Ibsen niet conventioneel, maar zo veel mogelijk als
'mensen' gespeeld moesten worden.24 Het volgende citaat uit het Nieuws van den
Dag verraadt dat dat voor Nederlandse acteurs geen sinecure was.
'Als de artisten zich weten los te maken van de gewone, grootendeels op onwaarheid, op effect gebouwde toneelspeelkunst, van alle loopjes in onnatuurlijkheden, warsch zijn van jacht op mooie scènes en hoog-op klinkende woorden, alle
theorie ovetboord gooien; maar menschen trachten af te beelden [...] dan vervullen zij [...] een buitengewoon [...] moeilijke taak.'25
Belangrijk is dan de vraag in hoeverre de verschillende gezelschappen aan deze
norm wisten te voldoen. Het antwoord moet zijn dat men daar, ondanks alle

21 Zie bijvoorbeeld C.F. van der Horst, H e t Tooneel XVIII, P125-7; J.H. Rössing, N i e u w s van
den Dag 6.9.1890; NRC 10.9.90; J.H. Rössing, Nieuws van den D a g 11.3.1891.
22 Zo prees Leo Simons de acteurs van de Koninklijke Vereeniging o m d a t ze h u n rollen
n a u w k e u r i g kenden en o m d a t h u n samenspel ineensloot (Oprechte H a a r l e m m e r Courant
15.10.1889); vergelijk verder Algemeen Handelsblad 31.3.1889 ('Samenspel en g a n g was te
prijzen', 'alles liep', 'opmerkelijke eenheid'); NRC 10.9.1890 ( ' s a m e n s t e m m i n g ' , h a r m o nisch ineenvloeien der instrumenten').
23 Zie voor al deze verboden en geboden onder meer C.F. van der Horst, Tooneel XVIII, P1257; Algemeen Handelsblad 31.3.1889; J.H. Rössing, N i e u w s van d e n Dag 1.4.1889; NRC
7.5.1889; LS., Oprechte HaarLemsche C o u r a n t 15.10.1889; J.H. Rössing, N i e u w s van d e n
Dag 6.9.1890; J.H. Rössing, Nieuws van den D a g 9 4 . i 8 9 i .
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ernst en toewijding, in het gunstigste geval niet helemaal, in het ongunstigste
maar nauwelijks in slaagde.
Voor de Poppenhuis-productie van De Tooneelvereeniging uit 1889 gold dat
eerste. Deze enscenering werd in ieder geval geprezen om de eenheid die men had
weten te bereiken en het nauwkeurige ensemble-spel. Verder was men er hier
heel goed in geslaagd om de conventie buiten de deur te houden. In het oog
sprong de niet-melodramatische, sobere acteerstijl en de terughoudendheid bijna
waarmee de (meeste) acteurs bemiddelden tussen de personages en het publiek.
Het zoveel mogelijk achterwege laten van 'uitwendig spel', had tot gevolg dat de
aandacht vanzelf gericht werd op het innerlijk van die personages.
De mate waarin de acteurs van Ibsens personages ook echte, levende mensen hadden weten te maken, wisselde hier echter nogal. Zo werd het spel van mevrouw Holtrop-Van Gelder als Christine Linde 'zeer waar' genoemd. 'Men zag
haar luisteren' en 'een oogopslag verkondigde haar mening'. Het spel van Jan

24 De term realistisch wordt doot de recensenten nauwelijks gebruikt. Wel in het Algemeen
Handelsblad van 6 september 1890: 'De heer Smith [in de rol van Osvald] wist niet aan deze
rol te geven de ktacht, de hevige uiting van realisme, die zij ongetwijfeld vereischt'.
Een kanttekening is hierbij overigens op zijn plaars. Uir de recensies blijkt dat er in ieder
geval met betrekking tot de dictie twee verschillende opvattingen bestonden. Er waten
critici die inderdaad van mening waten dat de acteurs zoveel mogelijk als gewone mensen
moesten spreken en er waren er die opreerden voor een verklarende dictie.
Zo werd Anna Beukers die in 1891 de rol van Thea speelde in de Hedda Gdbla van het gezelschap Kreukniet, Bigot, Poolman en Blaaser geprezen omdat zij alles 'langs haar neus
weg' zei (NRC 51.4.1891]. Mevrouw de la Mar, die in een eerdere productie van hetzelfde
stuk de titeltol vertolkte, werd daarentegen te verstaan gegeven dat ze 'de doodgewone
wijze van zegging [miste] die bij het spelen van Ibsen een vereiste is' (Rastignac, Het Tooneel XX (1890/1891), P92-93).
juist omdat de stukken van Ibsen als moeilijk werden ervaren, waren er echter ook recensenten die vonden dat ieder woord, iedere zin reliëf moest krijgen. Of zoals Leo Simons het
verwoordde in de Oprechte Haarlemsche Courant van 15 oktober 1889: de stukken van
Ibsen vtagen om een bijzonder verzorgde, welbegrepen en verklarende dictie, opdat de
diepere zin duidelijk wordt. Zie hiervoor ook het Algemeen Handelsblad van 4 mei 1889.
De recensent van het NRC ging nog vetder. Hij achtte het van woord tot woord verstaanbaat zijn zelfs belangrijker dan een naruurlijke mise-en-scène. Wat hem betteft zouden
de acteurs in Ibsen-stukken zo dicht mogelijk bij het voetlicht moeten blijven en zouden
ze hun teksten nooit met geheel of half afgewend gelaat mogen spreken (NRC 28.2.1892).
25 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 5.9.1890. Vergelijk ook Algemeen Handelsblad 15.10.1889:
stukken moeten inderdaad anders gespeeld worden dan we gewoon zijn te doen, vooral
met zo min mogelijk conventie.
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Malherbe in de rol van Helmer overtuigde echter nauwelijks. Hij wendde al z'n
routine aan, speelde te zwaar, sprak uit de toon en luisterde niet goed.26
Tegenover deze enscenering van Een poppenhuis staat de Hedda Gabler die
op 51 maart 1891 in het Amsterdamse Tivoli-theater in première ging. Het stuk
werd gespeeld door de Nederlandsche Tooneelisten, een gezelschap onder leiding
van de heer en mevrouw de la Mar dat, naar het oordeel van Rössing, 'voornamelijk onzin' speelde. Rössing bedankte in zijn recensie mevrouw de la Mar dan ook
voor het feit dat ze een dergelijk stuk had willen kiezen voor haar benefiet en huldigde de artiesten 'voor hun ernst en toewijding'. 'Enkelen waren volstrekt niet
voor hun taak berekend, maar zo goed als dit keer waren ze nog nooit.'27
Ook mevrouw de la Mar, die de titelrol voor haar rekening nam, was niet
helemaal op haar taak berekend. De beschrijvingen van haar spel maken duidelijk dat we hier met een Hedda Gabler uit de oude doos te maken hebben. Melodramatisch is een karakterisering die een paar keer opduikt. Geen der gewone
kunstmiddeltjes werd verzuimd, schreef Rastignac in Het Tooneel van 21 maart
18511: onwillekeurig ineenkrimpen, rollen met de ogen, een hese stem. Om daaraan toe te voegen: haar opvatting van de rol als la grande rôle uit een of ander
Frans drama moet gelaakt worden en is zeker niet in overeenstemming met de
eisen van het moderne drama.28
Ook de dictie van mevrouw de la Mar was niet naar de zin van alle recensenten. De doodgewone wijze van zegging die bij het spelen van Ibsen volgens
sommigen een vereiste was, ontbrak. Ook viel er nu en dan te veel nadruk op losse
26 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1.4.1889; NRC 31.3.1889; NRC 11.4.1889. Deze twee uitersten relativeren overigens de eenheid die in de pers zo geprezen werd. Het spel van de
negentienjarige Aleida Roelofsen, die de titelrol vervulde, zat ergens tussen dat van
Holtrop en Malherbe in. Ze verviel nimmer in het melodramatische, maat hield misschien
te veel maat en haar spel in het derde bedrijf werd te sober genoemd. Houding en beweging waren niet altijd ongekunsteld genoeg. Zie hiervoor NRC 31.3.1889 en Algemeen
Handelsblad 31.3.1889.
27 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 11.3.1891. Overeenkomstig de aard van het gezelschap
was de locatie waar gespeeld werd: Thearer Tivoli in de Nes. Rössing daarover: Her publiek
in Theater Tivoli wil gewoonlijk alleen maar plarre kluchten. Vergelijk ook dCL, Algemeen Handelsblad 17.3.1891: Hedda Gabler heeft het toneel van Tivoli opgetrokken tot een
niveau waar het zelden komt.
zS Vergelijk ook: neergezonken aan Bracks knieën, wist zij het publiek voor re bereiden op
iets verbazingwekkends. Zie verder dCL: had haar rol iets minder onheilspellend op moeten vatten. Rössing: te dramatisch, te zwaai, te getekt, ietwat onheilspellend.
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zinnetjes, dit om duidelijk te maken hoe einstig de gevolgen van zo'n los zinnetje
konden zijn.29
Over de vertolkingen van de andere acteurs valt uit de recensies veel minder
af te leiden. Kwalificaties als 'te stijf (Henri Morriën als Lovborg) en 'te prekerig'
(Hein Harms als Brack) en te declamatoir (mevrouw Kiehl als tante Julie) maken
wel iets duidelijk. Van mevrouw van Ollefen, als Thea, werd aan het eind een
'minder luidruchtige uiting van smart' gevraagd. Alleen de heer de la Mar, als
Tesman, haalde een dikke voldoende.30
De andere ensceneringen die hier in 1889, 1890 en 1891 te zien waren, bewogen
zich ergens tussen deze uitersten in. Alhoewel de leden van de Koninklijke Vereeniging ernstig aan De wilde eend hadden gerepeteerd en een nauwkeurige rolkennis en goed ineensluitend samenspel te zien gaven, bleek het een haast onmogelijke opgave om zich te ontworstelen aan de negentiende-eeuwse praktijk van
melodrama en emplooien. Van Hall constateerde dat de Koninklijke Vereeniging
haar artiesten blijkbaar niet in één nacht tot de zeer moderne en merendeels
springlevende mensen van Ibsen had kunnen omscheppen. Anton van Zuylen
had bijvoorbeeld nogal wat moeite met de rol van de oude Ekdal. De aan lager wal
geraakre officier van Ibsen verwerd door Van Zuylens spel en ook door de manier
waarop hij zich gegrimeerd had, tot een 'tuchthuisboef'.31
Dat nam niet weg dat toch ook hiet een aantal acteurs tot bevredigende
creaties kwam. Zo had Clous voor zijn rol als Gregers Werle een poging ondernomen om zijn in salonstukken aangenomen gewoontes van zeggen en spelen af te
leggen. Hij toonde in plaats van zichzelf een ander mens, vooral ook in zijn uiterlijk. En ook de creatie van de oude Werle, door Van Schoonhoven, werd geprezen:
'Hij was geheel uit zijn vel in dat van Werle. Men herkende hem nauwelijks. Zijn

29 Rasrignac, Het Tooneel XX (1890/1891), P92-93 en Amsterdammer 15.3.1891. Die gesignaleerde nadruk op losse zinnetjes sluit aan bij wat hierboven werd opgemerkr over de manier waarop men tegen de dramaturgie van Ibsen aankeek. Een vergelijkbaar verwijr valt
te beluisteren in de kritiek van de recensent van de NRC op de Hedda Gabier van Vos en
Korlaar: de pistolen moeten aan het begin niet zoveel nadruk krijgen, want dan is nog
niet duidelijk welke betekenis die gaan krijgen (NRC 28.2.1891).
30 Rössing, Amsterdammer en Rasrignac. Die laatste schreef over De la Mar als Tesman: deed
alles zo heerlijk gewoon, zonder enige prerentie.
31 Gids 1889, IV, P392-398. Zie ook J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 16.10.1889.
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tekening van een man die moreel en fysiek op is, was in grime en toon hoogst
gelukkig.'3Z
De twee ensceneringen die de Salon des Variétés aan het Nederlandse publiek presenteerde (Spoken in 185)0 en Hedda Gabler in 18511), onderscheidden zich
vooral door de natuurlijke en ongedwongen mise-en-scène van regisseur Van
Kuyk.33 Ook de kwaliteit van de Hedda Gabkr die in 18511 in Rotterdam in première
ging, zat hem in de mise-en-scène. Er was in ieder geval een poging gedaan om
het stuk volgens het principe van de vierde wand te spelen.34

Zie Rössing, maar vooral ook L. S[imons] in de Oprechte Haarlemsche Courant van 15 oktober 1889.
'De plaatsveranderingen gingen als vanzelf, men merkte ze niet op' (J.H. Rössing, Nieuws
van den Dag 6.9.1890). Nota bene dat alleen Rössing deze kwaliteit van de mise-en-scène
onderkende. Ook omdat zijn vrouw, Anna Rössing-Sablairolles, in de producties van de
Salon meespeelde zou het zo kunnen zijn dat Rössing hier meer de intentie van de regisseur dan de daadwerkelijke mise-en-scène beschreef.
Hier stonden overigens wel wat gebreken tegenover. Zo zou et in Spoken geen sprake geweest zijn van eenheid - het ontbrak echter aan samenstemming in de uitvoering, 't was
geen quintet, geen harmonische ineenvloeiing der instrumenten (NRC 10.9.90) - en was het
acteren over de hele linie genomen nog wat aan de conventionele kant: 'ze dienen nog meer
te treden uit de conventie' (Rössing, Nieuws van den Dag 6.9.1890). Het verwijt dat er te conventioneel geacteerd werd, gold in het bijzondet Rössing-Sablairolles: het katakter van mevrouw Alving ligt te zeer buiten de grenzen van haar talent en temperament. Ze verviel in
het theatrale om haar positie te redden. Zie hiervoor NRC; ook Fr., Weekblad Amsterdam
7.9.1890: Alving vergde in I al te veel van haar talent en ging op het laatst overdrijven; en
Algemeen Handelsblad 69.1890: 'Reeds in den aanvang legde zij zooveel gewicht op betrekkelijke kleinigheden - wanneer bij Ibsen tenminste enig onderdeel als kleinigheid mag
worden aangemerkt - dat er in de tonelen waar inderdaad gewicht moest worden gebracht,
niet genoeg climax kon zijn. Zij bracht de uitroepen, de standen, fluisterend spreken van
het melodrama in praktijk en heeft dus zeer zeker niet de Ibsen-vrienden voldaan.'
Dit tot verdriet van de recensent van de NRC (28.2.1891). Hij klaagde over onverstaanbaarheid, waar het bij Ibsen zo belangrijk was om hem woord voor woord te kunnen verstaan.
Zie ook noot 24. De recensent van de Portefeuille klaagde erover dat in sommige scènes
door de acteurs te zacht gesproken werd en vroeg zich af of dir een regie-opdracht was om
de stemming niet te verstoren. Het spel was dit keer overigens wat mindet conventioneel
dan eenjaar eerder, bij Spoken, maar toch nog steeds niet wat het zijn moest: het spel had
minder gewild, minder opzettelijk mogen zijn, het had wat losser, war minder srijf gekund. Dat daarbij de dictie ook nog wat negentiende-eeuwse trekjes vertoonde, blijkt uit
zinssneden als 'zeggingskracht zonder galmen, dat ontbreekt [mevrouw Mulder]' (MH,
Porrefeuille 7.3.1891). Vergelijk ook J. Valjean, Het Tooneel XX (1890/1891), P85-86: hinderlijk was de stemverheffing.
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9.3
De periode 1893-1913: Ibsen de symbolist
Ibsen creëerde levensechte personages die om een levensechte vertolking vroegen,
dat was, op z'n kortst samengevat, de mening die in de jaren 1889-1891 door
Nederlandse pers verkondigd werd. Die mening zou al vrij snel herzien worden.
In die levensechte personages in de stukken van Ibsen bleek meer schuil te gaan
dan men op het eerste gezicht vermoed had. Er was in zijn stukken sprake van
een tweede werkelijkheid en het was zaak om bij een enscenering ook aan die
tweede werkelijkheid recht te doen.
Nadat er bijna twee jaar geen stukken van Ibsen te zien waren geweest,
kwam dat besef voor het eerst expliciet naar voren in maart 1893, in de reacties
op de Franse Spoken, hier opgevoerd door Antoines Théâtre Libre. De recensent
van de NRC vroeg zich bij die gelegenheid zelfs af of je Spoken wel kon zien spelen
en of het wel mogelijk was 'genoeg actie, genoeg leven te geven en tevens met de
strakke stilheid aan het geheimzinnige eigen [...]'. Wat de Fransen in zijn ogen
over het hoofd hadden gezien was dat het Noors naturalisme meer is dan pathologie, dat daar ook een fikse portie symboliek doorheen zat geroerd. Ze lieten wel
het familiedrama zien, de strijd tegen de conventionele moraal, maar niet 'het
geheimzinnige'.35
Nog veel duidelijker kwam deze opvatting over de stukken van Ibsen en

35 NRC 10.3.1893. Vergelijk de recensent van Het Tooneel die opmerkte dat hij personen gezien had, maar niet een toestand, strijders maar niet een strijd (Het Tooneel XXII (1892/
1893), P83-84). De recensent van het Algemeen Handelsblad miste 'het Noorsche stempel'
(d.C, Algemeen Handelsblad 15.3.1893].
Nog voordat deze enscenering hier te zien was, was er in Het Tooneel van 1 februari 1893
een bespreking verschenen waarin een stuk van Ibsen, in casu Bouwmeester Solness, voor het
eerst expliciet als symbolistisch werd gekarakteriseerd: '[..] symbolisch is het stuk zeer
zeker en de personages moeten ook zoo worden opgevat. Noch Solness, noch Aline, noch
Hilde zijn natuurlijke menschen'. (Het Tooneel XXII (1892/1893), p6y).
Van Hall en Simons gebruikten in hun recensies overigens al een aantal jaren termen als
'symbool' en 'symbolisch', zonder dat verder re specificeren. Zo schreef Van Hall in 1889 in
de Gids bij het verschijnen van de Duitse vertalingen van Spoken en De vrouw van de zee dat
de mensen die Ibsen liet optreden half mens, half symbool waten (Gids 1889, III, P475). Zie
ook Van Hall, Gids 1890, IV, P170-171: 'symbolen waarvan de beteekenis niet terstond in
het oog springt' en 'Ibsens zin voor het symbolische'. Ook Leo Simons karakteriseerde de
taal van Ibsen in 1889 al als 'symbolisch' (Optechte Haarlemsche Couranr 15.10.1889). Vanaf 1893 brak echter pas de opvatting door dat een en ander ook consequenties moest hebben voor de ensceneringen van de stukken. Vergelijk hier ook Elliitrj 1979, P36-37.
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de daarbij vereiste opvoeringsstijl naar voren in de kritiek op een Duitse Kleine
Eyolf die hier in januari 1895 door het Theater der Modernen werd opgevoerd.
Het gezelschap, zo heette het, liep over de kleine dingen heen, alsof het om een
burgerlijk drama ging, een gewoon geschiedenisje. Men was zich niet bewust geweest van de diepere betekenis die in het stuk verscholen zat. Het ging hier om
meer dan om het verhaal van twee ouders die hun kind verliezen. Om die diepere
betekenis over te brengen was een lager tempo, een helderder dictie en geaccentueerder spel vereist. Zo werd Rita's realistisch op en neer bewegen in een stoel en
Allmers' voortdurend plukken aan zijn baard, door de recensent van de Groene
als onjuist beoordeeld. Dat men geen oog had gehad voor de symbolische dimensie in het stuk, werd met name ook duidelijk in de figuur van het Rattenvrouwtje:
in plaats van een geheimzinnige personificatie van de dood een goedig, zoetelijk,
oud mens dat veel te luidruchtig was.36
Waarover had men het nu eigenlijk, als met het over de symboliek en het
geheimzinnige had en over de diepere betekenis in Ibsens stukken? Alhoewel
men zich in de Nederlandse pers ook over deze kwestie slechts zelden expliciet
uitliet, is het mogelijk om hier drie varianten te onderscheiden: een extreme, een
gematigde en een vulgaire lezing van 'de symbolist Ibsen'.37
Recensenten die de eerste variant aanhingen, gingen er niet langer vanuit
dat de stukken van Ibsen bevolkt werden door reële mensen. De personages die
Ibsen schiep stonden, in hun opvatting, voor iets anders: bijvoorbeeld voor ideeën,
of voor menselijke driften, of voor de menselijke ziel. Zo schreef de recensent van
De Tribune naar aanleiding van de Bouwmeester Solness door het Nieuw Nederlandsch Tooneelgezelschap: 'De menschen, door Ibsen ten tooneele gevoerd, zijn
geen daadwerkelijke menschen, tenminste niet de hoofdfiguren. Zij doen wel
vaak of het gewone personen zijn, maar de beweegredenen die hen leiden, zijn,
36 Zie voor dit alles z.z.z, de Groene 20.1.1855; J- v J r - Het Tooneel XXIV, P50-51; J.H. Rössing,
Nieuws van den Dag 15.1.1855; Giovanni, Algemeen Handelsblad 20.1.1855; Vaderland 20/
21.1.1895.
37 Deak onderscheidde in zijn srudie naar her Franse symbolistische rhearer rwee soorten
Ibsen-intetptetaties. De eerste was, op de keper beschouwd, niet meer dan een allegorische lezing van de Ibsen-stukken. De tweede - gemunt in Maeterlincks essay over Bouwmeester Solness - kwam erop neer dat er in de Ibsen-stukken achter de alledaagse werkelijkheid nog een andere, mysterieuze werkelijkheid verborgen lag (De'ak, 1553, P207; zie hier
ook het gedeelte over Ibsen in Frankrijk). Die twee interpretaries laren zich goed vergelijken met de extteme en de gematigde Nedetlandse variant.
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wat men zou kunnen noemen de essences van menschen, van menschelijke driften en menschelijke zwakheden.'3S
Heijermans, om een ander voorbeeld te geven, citeerde in zijn bespreking
van ~R.osmersh.olm uitgebreid de Franse criticus Valette die de personages stuk voor
stuk als fragmenten van de menselijke ziel had gekarakteriseerd: 'Jean Rosmer
en est la noblesse et la faiblesse. Béate est l'éternelle martyre, la fraction de l'humanité que, sans y prendre garde, l'homme sacrifie depuis le commencement
du monde. Brendel est l'invincible alliance de l'homme avec l'idéal. Rebecca est
l'instinct pernitif, intégral. Kroll, sectaire des petites idées. Mortensgard, synthèse des âmes plates, basses, viles. Tout est symbolique dans cette oeuvre admirable.'39
De recensenten die zich gematigd opstelden, bleven ervan uitgaan dat de
stukken van Ibsen bevolkt werden door reële mensen, maar stelden daarbij vast
dat Ibsen ook woorden en omstandigheden gebruikte die naar een andere werkelijkheid verwezen. Deze opvatting werd bijvoorbeeld verwoord in de NRC van
r november 18513: 'De menschen zijn allen zeer reè'ele menschen en toch heeft bijna
elk woord dat ze zeggen een dieperen zin. De acteur moet niet alleen het innerlijk
wezen blootleggen der persoonlijkheid voor welke hij optreedt; hij moet tevens
het innerlijk wezen doen uitstralen van een aantal woorden en omstandigheden.'40 De witte doek waaraan Rebekka bij aanvang van Rosmersholm zat te
haken, was een voorbeeld van zo'n 'omstandigheid'. Zij wist niet dat 'zij dien helen
tijd steek voor steek aan haar eigen doodendoek werkt, die haar omhullen zal als
ze sterft. Een symbool van haar levensarbeid.'4I

38 De Tribune 9.9.185)4.
351 Telegraaf 4.11.1893. Vergelijk ook her Algemeen Handelsblad van 4.11.1893 waarin Rosmersholm een drama der ideeën werd genoemd. In de NEC van 5.11.1893 heetre her: In Rosmersholm berusr de indruk op eene geheimzinnige, vage werking van her symbolische, waarvan de personen de dragers zijn en van her mystieke. Als laarsre voorbeeld kan hier een
passage uir Rössings recensie op John Gabriel Borkman worden gecireerd: ziel en geweren
spreken hier; er wordr nier gegeren en gerookr; er worden nier allerlei nuffigheedjes gezegd (Nieuws van den Dag, 26.3.1897].
40 Blijkens een recensie in her Algemeen Handelsblad van 23 seprember 1894 hing ook
Giovanni deze opvarring aan: Ibsens uirdrukkingswijze is her toneel waarin gewone mensen voorkomen, maar zijn personages hebben ook nog een gans andere betekenis.
41 HH, Telegraaf 4.11.1894. Heijermans citeert hier met insremming uit Salome's Ibsen's
Frauenflesralten (1892). Zie ook Van Hall, Gids 1894,1, P212-214.
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Tot slot is er dan ook nog de vulgaire variant, die we terugvinden bij die recensenten die een afkeer hadden van het toneel zoals Ibsen dat schreef. Zij riepen het
beeld op van een schrijver die zijn stukken moedwillig met allerlei symbolen volstopte en ze zo vooral geschikt maakte voor mensen die van puzzelen houden.
Een voorbeeld van deze manier van lezen geeft Herman Heijermans in
1895 als zijn bewondering voor Ibsens dramaturgie gaandeweg 'aan het bevriezen' is.42 In zijn recensie op Kleine By o If haalt hij alle passages aan waarin parasols
en paraplu's ten tonele worden gevoerd. Dan vervolgt hij mer: 'Maar in Godsnaam, wat is die Ibsen toch voor een man, dat hij een van zijn drie hoofdfiguren
niet zien kan of er moet een parasol of parapluie bij!' Een eindje verder komt
Heijermans met de verklaring voor deze parapluie-parade: 'Asta Allmers verklaart
in het derde bedrijf: "Ieders droefheid gaat voorbij als een regenbui." Daar doelt
de parapluie op, meneer.' 4i
Ook in het tijdschrift Het Tooneel staan enkele fraaie staaltjes. In een bespreking van John Gabriel Borkman komt de volgende passage voor:
'Op één symbooltje, dat mij buitengewoon vermaakt heeft, wil ik de aandacht
vestigen. Niet op de overschoenen, die begrijp ik niet, maar op den wenteltrap.
Als Frida, de pianospeelster, afscheid neemt van Borkman, die op de eerste verdieping woont, vraagt zij hem of zij den wenteltrap mag afgaan, omdat dat korter is
en Borkman antwoordt daarop: "Och wat - ga voor mijn part naar beneden zooals
je wilt. Goeden avond."
Men herinnert zich, dat Borkman's zoon met Frida en de engelsche vrouw er van
door gaat; nu wordt naar mijn meening hier reeds gezinspeeld op Frida's val. Zij
gaat naar beneden, niet langs den gewonen breeden, rechten weg, waarop alle
menschen, die te gronde gaan dat plegen te doen, wel neen-ik, zij rolt in den afgrond, want zij wentelt immers langs een min of meer sierlijke kromme lijn,
schroevenderwijze den poel der zonde en ellende tegemoet.'44
Het tweede voorbeeld komt uit de bespreking van de Hedda Gabler van de Konink-

42 Na zijn korte flirt met het symbolisme die begon in de zomer van 1893, bekeerde Heijermans zich in 1895, naar eigen zeggen, tot het socialisme. Vanaf 1897 kwam zijn naam ook
voor op de ledenlijst van de SDAP en vetkondigde hij de opvatting dat een schrijver de
vriend van het volk moest zijn. Zie hiervoot Goedkoop 1996, P148.
43 Telegraaf28.1.1895

2-94

'SPEEL

EEN

ECHT,

LEVEND

M E N S!'

lijke Vereeniging: 'Voor mevr. Pauwels zijn rollen als van tante Jule aan den eenen
kant niets, aan den anderen kant een prooi. Hartelijk, ouderwetsch-gemoedelijk
is ze nooit, maar de quasi-symbolische gezegden, die Ibsen steeds zoo smakeloos
uitdeelt, die graait zij er uit en debiteert ze met klem.' In een voetnoot wordt daar
het voorbeeld bijgegeven van de pantoffels die tante Jule aan Jürgen, net terug
van zijn huwelijksreis, overhandigt: 'Naarder, wanstaltiger en smakeloozer symboliek, toespeling op den "pantoffelheld" is bijna niet te bedenken.'45
Belangrijker dan deze verschillende opvattingen over het symbolisme in de stukken van Ibsen, zijn de consequenties die een en ander moest hebben voor de
manier waarop zijn stukken geacteerd werden. Hoe moest je Ibsen spelen om ook
die symbolische laag over het voetlicht heen te tillen?46
Theatermakers hadden daartoe een aantal middelen tot hun beschikking.
Ze konden zorgen voor een niet al te beweeglijke mise-en-scène, het tempo drukken, de acteurs kalm en voornaam laten bewegen, spaarzaam doen gebaren en de
44 V., Het Tooneel XXVI (1896/97), P50-5L. De kwestie van de overschoenen, waar de recensent
even naar verwijst, is een bekende anekdote geworden. Hij staat onder meer opgetekend
in de Telegraaf van 11 maart 1928, op een pagina gewijd aan Ibsen bij gelegenheid van zijn
honderdste geboortedag. Toen men bij de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten in 1897
aan John Gabriel Borkman repeteerde, vroeg men zich af wat Ibsen bedoeld kon hebben met
de aanwijzing dat Foldal op moest komen met een paraplu en overschoenen. 'Men zag er
een aanwijzing in tot het karakter van Foldal, maar hóe was die aanwijzing op te vatten.
Er kwam door de discussie geen licht in deze duistere aangelegenheid en men besloot in
hoogste instantie rechr en opheldering re zoeken. Bij wie zou men dar beter kunnen doen
dan bij den meesrer zélf. [...] Ibsen was een grimmig heerschap en hij antwoordde kort en
bondig dat Foldal met overschoenen en parapluie opkomt... wijl het geacht wordr buiten
te sneeuwen!' De anekdote staat ook opgetekend in her portret dat Folkert Ktamer schreef
over Alida Tartaud-Klein (Kramer 1925 (nr.8), p8. Overigens wordt er in het stuk alleen in
velband met Erhart over overschoenen gerept.
45 Het Tooneel XXX (1900/01), pi.
46 Er waren overigens flink wat recensenren die van mening waren dat Ibsen maar beter ongespeeld kon blijven. Uiteraard behoorden daar diegenen toe die de vulgaire interpretatie
van zijn stukken voorstonden, maar ook anderen waren van mening dar de sfeer van
Ibsens stukken her beste tor zijn recht kwam bij lezing en dat een toneelopvoeting te reëel
was voor deze broze kunst. Zie bijvoorbeeld de NRC van 5 november 1893, naar aanleiding
van een enscenering van Rosmersholm: 'bij opvoering werkr het te reëel'; of Giovanni die in
her Algemeen Handelsblad van 23 seprember r894 Bouwmeester Solness, na de enscenering
van Lugné-Poe te hebben bijgewoond, vergeleek met een geniale fantasie die zich niet
leende voor opvoering.
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stem, tot fluisterens toe, laten dempen. Op die manier, zo was de gedachte, zou de
enscenering de sfeer van 'vizioenen' krijgen, zou op het toneel niet de werkelijkheid maar de werkelijkheid achter de werkelijkheid gerepresenteerd worden.
Er was ook nog een alternatief waarbij het overdragen van die symbolische betekenis vooral door middel van dictie geschiedde: die moest zich allereerst
over de hele linie kenmerken door een grote helderheid en daarbij moesten die
woorden, die een bijzondere betekenis hadden, met extra nadruk worden uitgesproken. Men noemt dit 'souligneten'. Gewichtig, plechtig en orakelachtig zijn
de adjectieven die in dit verband door de recensenten gebruikt werden om het
effect te katakteriseren.47
Het op deze manieren spelen van Ibsen bleef de norm tot in de twintigste
eeuw. Er werd ook een speciaal werkwoord voor bedacht: 'Ibsen', met een bijbehorend adjectief 'Ibseniaans' en een zelfstandig naamwoord 'ge-Ibs'. Pas vanaf
15108 zou er een breed gedragen verzet gaan komen tegen dit 'ge-Ibs'.
Ook nu geldt dat er maar heel weinig ensceneringen waren waarin aan deze
norm werd voldaan. Afgaande op de reacties in de pers kwam de grondlegger van
het symbolistisch theater, Lugné-Poe, nog het verst. Zijn vertolking van de rol
van Rosmer, in de eerste Ibsen-enscenering die het Theatre de l'Oeuvre hier liet
zien (Rosmersholm, december 1893], oogstte zeer veel bijval, overigens zonder dat
die nadrukkelijk als 'symbolistisch' werd gekarakteriseerd. Zijn optreden riep
associaties op met dat van een predikant: zachte stem, zangerige voordracht, de
enigszins nonchalante maar toch altijd ongedwongen, bevallige houding en
stand van het lichaam; en de kalme en voorname bewegingen van armen en handen.48

47 Die eerste methode lijkt goed te passen bij de extreme opvatting en de tweede bij de
gematigde, maar zo overzichtelijk is de situatie aan het eind van de vorige eeuw niet
geweest. Het is in ieder geval nier zo dat de tecensenten die, bijvoorbeeld de gematigde variant aanhingen, ook expliciet pleitten voor de methode van het 'souligneten'. Daarbij
komt een woord als 'orakelachtig', waarmee zij het effecr van dat souligneren benoemden,
natuurlijk ramelijk dicht in de buurt van 'vizioenen'.
48 Vergelijk Rössing, Nieuws van den Dag 18.12.1S53: voortreffelijk was de stemming en de
houding, het zacht gesproken woord; kalm en voornaam; toonde de man met adellijke
geest en een zichzelf bewuste roeping. En Giovanni, Algemeen Handelsblad 21.12.18513:
Rosmer was door Lugné-Poe leven ingeblazen; een kalme Rosmer, bijna iedere zin kwam
zoals hij moesr komen.
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Ook eenjaar later, toen Lugné-Poe's gezelschap hier Bouwmeester Solness (Solness Ie
constructeur) speelde, waren er enthousiaste reacties. Hoogtepunt werd het lange
gesprek tussen Solness en Hilde genoemd: 'Lugné-Poe heeft het lijden, de smart
van Solness heerlijk mooi uitgedrukt; zijn lang gesprek met Hilde [...] was één
lang lijdenspoëem'. En: ' "Un rayon de soleil; le jour naissant" noemt Solness
[Hilde] en wie met zijn ziel luistert naar Lugné-Poe en mademoiselle Bady deelt
in hun extase en wordt door en met hen opgevoerd, hoog, hoog, hemelhoog. [...]
Het is de extase, die den naar geluk dorstende moet ontvoeren aan de doodsche
omgeving waarin hij leeft.'49
De Nederlandse gezelschappen wisten daar niet al te veel tegenover te
stellen. Eigenlijk waren er maar twee ensceneringen waarin daadwerkelijk gepoogd werd om die tweede werkelijkheid op te roepen.
De eerste was de Bouwmeester Solness die op 4 september 18514 bij het Nieuw
Nederlandsch Tooneelgezelschap in première ging. Anders dan Lugné-Poe had
regisseur Van Kuyk Ibsens regie-aanwijzingen zeer nauwkeurig gevolgd maar
daarbij het stuk zo geregisseerd 'dat op het laatst, door de personen heen, [.-..] de
idee steeds meer op den voorgrond kwam en al het vreemde in de personen als
menschen niet meer werd opgemerkt '.50
De enscenering van John Gabriel Borkman, driejaar later door de Koninklijke Vereeniging was de tweede. Het Ibseniaanse was hier echter zo sterk aangezet, dat het voornamelijk irritatie wekte. Het 'rekken, temen en klagen' en het
49 Giovanni, Algemeen Handelsblad 30.9.18514 en Vaderland 1.10.1894. Et w a s nu overigens
ook kritiek. Herman Heijermans schreef in de Telegraaf (ongedateerd) dat Lugné-Poe
mooie smartmomenten had, zuiver voelde, mooi zei, maar moest oppassen voor eenzijdigheid. In deze rol leek hij te veel op Rosmer en Stockmann. Verder werd de acteerstijl
van Lugné-Poe door twee recensenten als ouderwets gekarakteriseerd.' het stuk werd als
een ouderwetse tragedie gespeeld en het leek op Racine (NRC 28.9.1894). Geen creatie maar
declamatie, zeer ouderwets (J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 1.10.1894).
50 Algemeen Handelsblad, 6.9.1894 en 30.9.1894. Ook op het mooi fluisteren van juffrouw
Ude, in de rol van Kaja Fosli, werd de aandacht gevestigd (J.H. Rössing, Nieuws van den
Dag, 5.9.1894). Blijkens een ingezonden briefin het Algemeen Handelsblad van 27 september 1894 had Van Kuyk de enscenering van Lugné-Poe eerder in Brussel gezien. Hij zag
daar een Solness die uitetlijk even week was als innerlijk. 'De aanwijzingen van Ibsen zoo
in kledij als grime werden met voeten getreden - toonloos, nevelachtig kwam alleen de
mystieke ziekelijkheid op de vlakte en van den mensch van vleesch en bloed zag ik niets.'
In de opvatting van Van Kuyk was Solness van binnen zwak en uiterlijk robuust, al erkende hij, bij zo'n moeilijk stuk, Lugné-Poe's recht op een andere lezing.
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buitengewoon sterk accentueren van 'onnozelheden' waren zelfs Rössing, toch
een voorstander van de Ibsen-stijl, te gortig: 'lijmt niet zoo, zanikt niet zoo, stelt
niet zoo aan, weest mensch, weest groot, in verdriet of grootheidswaan, neemt
toch tempo, gevoelt het rhythme, geeft leven, kleur, verdoemt het akademische.'5I
Verder vinden we van deze symbolische Ibsen slechts wat losse 'fragmenten' terug, meer niet. De manier waarop mejuffrouw Beukers bij de Nederlandsche Tooneelvereeniging de rol van Rebekka vertolkte (Rosmersholm 1893) is daar
één voorbeeld van. In het vierde bedrijf, bijna geheel in fluistertoon gezegd, onderscheidde zij zich door 'mooi star-ogend biechten en droevig-zacht zeggen'.52
Een ander voorbeeld is het spel van mevrouw Holtrop, als Christine Linde in Een
poppenhuis (Nora, Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel', 1906): zij
sprak sommige scènes als een verheven zielsopenbaring, als het evangelie van
Ibsen: de offervaardigheid en grootheid van een vrouw.53
Maar heel weinig symbolisme dus. Wat kreeg het publiek hier dan wel te
zien?
Hierboven werden al twee ensceneringen genoemd die, in de ogen van
de Nederlandse recensenten, te weinig symbolisch waren.54 Het euvel waar echter
verreweg de meeste ensceneringen aan leden, was die moeilijk uit te roeien erfenis
van de negentiende-eeuwse toneelpraktijk. Klachten over gebrekkige voorbereiding, over acteurs die hun rol nauwelijks kenden, over souffleurs die hoorbaar te

51 Nieuws van den Dag 12.2.1897; 'Rekken, temen en klagen' is een karakterisatie van Van
Hall (Gids 1897,1, P5S5). De 'buitengewoon stetk geaccentueetde onnozelheden' komen
van ]., Telegraaf 11.2.1897. Vergelijk verder: aan ieder woord hing een pond lood (NRC
13.4.1897), te langzaam, tegerekr tempo (A.E. Weekblad de Amsterdammer 12.2.1897).
52 JVjr., Het Tooneel XXIII (1893/1894), P23-24 en H, Telegraaf 4/5.11.1893.
53 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 15.10.190S. Andere voorbeelden: de Rosmersholm van het
gezelschap van Vos en Korlaar (1893) zou zich gekenmerkt hebben door een laag tempo. In
John Gabriel Borkmon (Het Tooneel XXXVIII (1908/1909), P78-79) was het Royaards die in de
titelrol sommige gedeelten als een openbaring zei en soms hees fluisterde (war door van
Hall (Gids 1909,1, P405-407) overigens als ouderwets theatraal getypeerd werd). Toen Lindemann in 190Ä Osvald langzaam en slepend speelde, werd dat als een onderdeel van de
fysieke aftakeling van Osvald geïnterpreteerd. Twee jaar larer speelde hij z'n Rosmer echter
ook zo: Lindemann speelt Rosmer langzaam en zwaar in spreken en gaan, dan valt de malligheid in ieder geval nier zo op (Barbarossa, Telegraaf 27.11.1908). Speelde Rosmer als een
Osvald: bewoog en sprak langzaam, afgemeten; heeft Ibsen veribst (J.H. Rössing, Nieuws
van den Dag 30.11.1908); spel leek wel ovetdacht, hier en daar te decoratief, zich oplossend in
plastiek en lang zwijgen, geheimzinnigheid (JHM, Het Tooneel XXXVIII (1908/1909), pdi-62).
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hulp moesten schieten, over gebrek aan eenheid, over acteurs of actrices die door
hun manier van spelen buiten het ensemble vielen, maar vooral ook over melodramatisch acteren. Deze klachten bleven zeker tot 1915 met grote regelmaat
terugkeren.55
Duidelijke voorbeelden hiervan zijn De vrouw van de zee dat in 185*5 bij de
Koninklijke Vereeniging in première ging en Een poppenhuis dat ruim één jaar later

54 De Spoken van Antoine en een Kleine Eyolf door het Duitse Theatet det Modernen. Een vergelijkbaat verwijt ttof de Kleine Eyolf door de Salon des Variérés, in 1895, en de reeks Ibsenenscenetingen die hier in 15100 en 1901 door het Ibsen-theatet van Dr. Heine werden opgevoerd. Over Kleine Eyolf noteett Rössing bijvootbeeld in het Nieuws van den Dag van
25.2.1895 dat het vetkeerd gespeeld werd, te beslisr, te zeer geacteerd. '[Ge hebt] de geesten
niet om u gevoeld [...] en de gtootsche sabbathsrust [scheen] voor u niet te komen; [...] ge
hebt niet geweten wat het zeggen wil te spreken in beelden en visioenen, een deel te zijn
der natuur die u omringr, geheimzinnig te zijn als de zee en toch helder als haar oppervlak.'
Vergelijkbare bezwaren had Rössing regen de Wanneer wij doden ontwaken (Wenn wir Toten
erwachen) waar het Duitse Ibsen-theater uit Leipzig haar Nederlandse tournee mee begon:
te weinig 'Ibseniaans', dat wil zeggen: te weinig innerlijk en te weinig geheimzinnig. Zo
had het spieken naar zijn oordeel gedemptet moeten zijn. Maja karaktetiseetde hij vetder
als een salondame die louter betekenisloze woorden sprak en Rubek als meer zakenman
dan kunstenaar (Nieuws van den Dag 4.6.1900). C.F. van der Horst kwam in de Groene
Amsterdammer van 10.6.1900 tot een vergelijkbare conclusie: er werd hier te veel nadruk
gelegd op de materiële en psychologische zijde van het stuk. Waldemar liet als Rubek wel
een pathologisch nauwkeurig, druk en beweeglijk gebarenspel zien, maar geen 'zieleleven', ook Irene kreeg door het spel van Riechers 'een zekere realiteit'.
Over De vrouw van de zee (Die Frau vom Meer) schreef de recensent van de NRC (2.2.1901):
'Wat we gezien hebben was uitsluitend eene fotografie van de meest alledaagse werkelijkheid. De samenhang tussen symbool en wetkelijkheid was hier gering.' Ook hier werd het
spel van Helene Riechers (in de rol van Ellida) te weinig dichterlijk, nerveus of vreemd genoemd.
Vergelijk tenslotte Giovanni (Algemeen Handelsblad 13.3.1901) over De wilde eend (Die
Wildente): Het geheel was mij te druk, niet in den juisten toon gezegd en niet - al weet ik
dat men dit in Ibsen-stukken wel eens overdrijft - duidelijk genoeg, met genoeg betekenis
gesproken.
Ook in Spoken (Gespenster) dat het gezelschap hier in juni en in september 1900 speelde,
werd niet gepoogd om vooral toch maat Ibsens te doen. Er was hier niets van de quasi'Ibsensche' spteekmanier: gewichtig, plechtig, orakelachtig, symbolisch (Van Hall, De Gids
1900, IV, P334-336). Omdat het niveau van deze ensceneting ongekend hoog was (zie verderop), werd daar bij deze gelegenheid nauwelijks tegen geproresteetd. Alleen Rössing
(Nieuws van den Dag 26.9.1900) achtte de mise-en-scène veel te woelig, met te veel heen en
weer geloop. Hoewel de enscenering dus niet volkomen 'Ibseniaans' was, sprak hij toch
zijn waardering uit.
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55 Zie voor het gebrek aan voorbereiding bijvoorbeeld Pavidius, Het Tooneel XXVIII (1898/
1895), P87: 'hinderlijk gebrek aan voorbereiding' (naar aanleiding van Een vijand van liet
volk (1899); A.V.V., Algemeen Handelsblad 7.11.190ft 'Een gezelschap dat Ibsen naar behoren
wil spelen moet over betere leiding en over meer studietijd beschikken (naar aanleiding
van Rosmersholm, 190ft). Gebrek aan eenheid was onder meer het verwijt dat in de NRC van
ftu.1902 gemaakt werd: de enscenering was vrij los ineengezet en miste een leidende
hand die de delen tot een harmonisch geheel had kunnen verenigen (Spoken).
Dat acteurs hun rol niet of nauwelijks kenden, kwam zeer geregeld voor: acteurs waren
niet altijd rolvast, kleine stukken van betekenis werden soms overgeslagen (Giovanni,
Algemeen Handelsblad 30.9.1894). Hand van de souffleur, mer manuscript, was in de zijdeur zichrbaar (Herman Heijermans?, Telegraaf?, ?.?.i894)(naar aanleiding van een Franse
Bouwmeester Solness). Zie ook NRC 5.5.1899: 'Rosier Faassen kende praktisch niets van zijn
rol.' (Een vijand van het volk) Ook bij de Spoken van 1902 en het optreden van Lindemann en
de zijnen in 1908 was de stem van de souffleur hoorbaar (Giovanni, Algemeen Handelsblad ft 11.1902; J.H.M., Het Tooneel XXXVIII (1908/1909), pft>). Vernietigende kritiek was er
voor de manier waarop Augusr Kiehl, vooral bekend als operettekomiek, in 1894 in
Bouwmeester Solness, de tol van Doktet Herdal vettolkte: Kiehl had de operette niet vergeten
en kan beter tetug naar Frascati (Algemeen Handelsblad 5.9.1894); was een ongelukkige
sptinghaas en wate beter in de coulissen gebleven (De Amstetdammer, 27.9.1894); Kiehl
kunnen we berer overslaan (De Tribune 9.9.1894). Maar vergelijk hier ook J.H. Rössing,
Nieuws van den Dag 25.3.1897: 'Mevrouw Burlage-Verwoert speelde de tol van Gunhild als
betrof het hier De twee wezen waardoor al her grootse vetbtoken wetd' (John Gabriel Borkman). In de ogen van Giovanni (Algemeen Handelsblad, ftu.1902) miste mevrouw Schwab
in Spoken de gave om al wat mevrouw Alving heeft doorleefd te doen zien in haar wijze van
doen en spreken. Zij poogde het met 'voortdurend stijf-ernstig, soms verschrikt kijken'.
56 L, Vaderland 1.4.1895; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 10.4.1895; Giovanni, Algemeen
Handelsblad 14.4.1895; Het Tooneel XXIV (1894/1895), P98. De ptestatie van Holttop wetd
ook met 'slordig en kunstdoos' en 'met veel talent' gekarakteriseerd. Bij alk kritiek maakte
Rössing een gunstige uitzondering voot Schoonhoven in de rol van de Vreemde man die
zijn teksten langzaam, met enigszins doffe stem uitsptak (zie ook Giovanni).
Het commentaar dat Van Hall (Gids 1910, IV, P154-156) in 1910 had op de Rosmersholm-producrie van hetzelfde gezelschap, geeft nog eens aan hoe hatdnekkig die erfenis van de negentiende-eeuwse toneelpraktijk was. Hij begon zijn bespreking mer de vasrsrelling dat een
begaafd en geroutineetd toneelkunstenaar nog geen Ibsen-speler is. 'Je kan je niet zo maar
laten gaan en de tol spelen in de ttant van 'jonge minnaar', 'raisonneur' of'grande coquette'
(om duidelijkheidshalve deze namen nog maar eens te gebruiken). Ibsen vertolken is meet
dan intelligent toneelspelen, handig typeren, de eene of andere groote scene als een bravour-aria, met vittuositeit afsteken.' In Het Nieuws van den Dag van 19 septembet 1910
wetd dit beeld bevestigd: mevtouw Mann-Bouwmeestet heeft kostelijke en voottteffelijke
proeven van tooneelspeelkunst en plastiek gegeven maar was meer een Franse dan een
Noorse vrouw, deed mooi; iedereen speelde re zeer voor zichzelf. VB (Algemeen Handelsblad
19.9.1910) oordeelde dat mevrouw Mann grote middelen had ingezet. In 1905 was mevtouw
Mann zich in Pijlers van de samenleving (Steunpilaren der maatschappij) overigens al eens op
vergelijkbare manier te buiten gegaan: Mevrouw Mann legde het er wat te dik bovenop
(NRC 2.9.1905); Mevtouw Mann was wat schel, viel uit het tedelijke ensemble (B., Tooneel
XXXV (1905/1906), pio); Mevtouw Mann waaide binnen, was vooral niet het symbool voor
vrijheid, maar een Franse vrouw, ook in zwier en kleding (Henri Borel, Telegraaf 3.8.1905).
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door de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten op het repertoire werd genomen.
De vrouw van de zee was én onvoldoende bezet ('De wilde emd was een modelvoorstelling maar tegenwoordig doet men weer aan krachtenverbrokkeling')
én onvoldoende voorbereid ('Allen zouden dit stuk zes keer hebben moeten
lezen'). Niemand deed recht aan zijn rol, niemand begreep hem. Het stuk werd
gespeeld als was het een melodrama, sommigen zeiden 'lijmerig' hun rol. Mevrouw Holtrop, die de rol van Ellida speelde, werd beschuldigd van declameren
en gaf elke lettergreep een extra nadrukje. De conclusie luidde dat dit stuk 'te fijn'
en 'te inwendig' was om door de Koninklijke Vereeniging gespeeld te worden 'dat
zooveel van het uitwendige houdt'. Het gezelschap kon zich maar beter tot het
spelen van Dumas, Sardou en Schiller beperken.36
Het jaar daarop kreeg ook het Rotterdamse gezelschap er van langs. Naar
aanleiding van die enscenering van Een poppenhuis betoogde Rössing in het
Nieuws van den Dag van 8 december 1896, dat een stuk van Ibsen niet langs de
gewone weg van sleur, slenter en routine, met weinig repetities kon worden ingestudeerd. Dat er weinig gerepeteerd was, bleek bijvoorbeeld uit de mise-en-scène:
'veelal stonden de sprekenden, twee of drie voor het souffleurshok'. Wat ook in
het oog sprong, was dat Alida Klein de rol van Nora 'aan haar eigen temperament'
en aan haar eigen voorkomen had aangepast, namelijk dat van de tragedienne. Ze
speelde de Nora met andere woorden niet als een 'kindvrouwtje', 'pittig' en 'dartel',
maar, met haar klassiek profiel, zwaar, met een kalm decorum, met een mooie,
welluidende stem, met een slanke gratie van gebaar en met klassieke manieren.57
Uitbundige loftuitingen waren er dan ook voor die ensceneringen waarin de sporen van de negentiende-eeuwse toneelpraktijk wel waren uitgewist.
Hoogtepunt wat dat betreft, was de reeks Ibsens die hier in 1900 en 1901 door het
Ibsen-ensemble van Dr. Heine werd gespeeld. Wat vooral opviel was dat a) de
Duitse acteurs hun teksten door en door kenden, wat aan hun spel een gemakkelijke natuurlijkheid gaf en b) dat niemand op persoonlijk succes uit was maar dat
57 J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 8.12.1896, Giovanni, Algemeen Handelsblad 13.12.1896;
J. Telegraaf 7.12.1896; NRC 12.11.1896; Pavidius, Het Tooneel XXVI (1896/1897), P27-28. Deze
recensenten hekelden verder 'de ongelukkige eigenschap' van de heer Tartaud om 'altijd
een kwartdraai te veel naar het publiek gekeerd te staan', het plat pratende Rotterdamse
jongetje, de onmogelijke kindermeid die wel etg ongelukkig haar rol opzeide en het feit
dat alle stoelen bezeten werden (het ontbrak de regie aan rust, stijl en karakter). Rank
sprak tenslotte wel heel erg 'om te doen begrijpen'.
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iedereen zich opofferde voor her ensemble.58 Dar Dr. Heine nog de oude, realistische Ibsen-opvatting aanhing en geen oog had gehad voor alle symboliek, werd
hem dan ook graag vergeven.
Ensceneringen waarin het symbolistische te zeer was aangezet, ensceneringen
waarin het symbolistische naar het oordeel van de recensenten ten onrechte ontbrak en ensceneringen die op z'n negenriende-eeuws waren voorbereid en werden
gespeeld. Pas in 15116 zou een Nederlandse regisseur erin slagen om die andere
werkelijkheid in de stukken van Ibsen op een adequate wijze op te roepen.59 De
Het gezelschap speelde consciëntieus, meldde de NRC van 2 februari 1501. Ook de tekst
werd zonder haperen en zonder een beroep te doen op de souffleur gezegd; goed en gemakkelijk was alle samenspraak (NRC 1.6.1900). Ernstige studie, heerlijk samenspel, meldde Het Tooneel (XXX (1900/1901), P53-54). Samenspel was uitmuntend. Niemand gaf de indruk te spelen, of deed zijn persoon en zijn hoedanigheden uirkomen. Allen offerden zich
op voor her ensemble (HH, Telegraaf 13.3.1901). Ensemble heeft [het] meeste gedaan (Giovanni, Algemeen Handelsblad 25.9.1900). Meer dan uirnemend samenspel (J.H. Rössing,
Nieuws van den Dag 26.9.1900).
Goed voorbereidde ensceneringen, mer gedegen kennis van de tekst, was overigens niet
uitsluitend aan buitenlandse gezelschappen voorbehouden. De Nederlandsche Tooneelvereeniging scoorde in 1896 een ruime voldoende met een enscenering van Pijlers van de
samenleving. Giovanni constateerde in het Algemeen Handelsblad van 13 decembet 1896
dat er veel zorg aan de opvoering was besteed. Allen kenden hun rollen en wisten blijkbaar goed de plaatsen waar zij sraan moesten (alhoewel het soms nog rommelde en de figuranten in het laatste bedrijf niet voldoende gedresseerd waren). Rössing sloor zich één dag
later in her Nieuws van den Dag hierbij aan: gaf blijk van srudie, geen enkele slordigheid,
mise-en-scène met overleg geregeld. Ook in de NRC van 13 december 1896 werd gerepr
van zorgvuldig voorbereid samenspel en van te loven ernst. Een vijand van het volk dat het
gezelschap eenjaar larer op her repertoire nam, werd mer dezelfde lof ontvangen: samenspel uitstekend (Utrechrs Dagblad ?.?.?.); alles liep zeer goed (Algemeen Handelsblad
2.11.1897); ve cl toewijding, Van Kuyk heeft uitstekend werk geleverd J.H. Rössing, Nieuws
van den Dag 1.11.1897. De NRC (27.10.1897) was dir maal kritischer: menig rol nier zo doorwerkt als wij van dir gezelschap gewend zijn.
Dat de Koninklijke Vereeniging nier alleen maar broddelwerk afleverde, bewijzen de
kritieken op hun versie van Een vijand van het volk uit 1908: er zat gang en leven in (in
het vierde bedrijf) en ieder kende het zijne (V.B., Algemeen Handelsblad 24.8.1908). Samenspel was te loven, bedrijven volgden elkaar vlug op (NRC 25.8.1908) en verliep vlot (NRC ?
15.97.1908). Het is overigens opmerkelijk dar her hier sreeds om Pijlers van de ramenleviitfl
of om Een vijand van het volk gaat, stukken die qua opbouw en karaktertekening nog tamelijk dicht tegen het negentiende-eeuwse drama aanzaten. Ook het Duitse Lessing-theater
werd in 1907 geprezen om her goed doordachre, doorwerkre en voorrreffelijk aaneensluirende spel dar ze ten beste gaven in hun versie van Pijlers van de samenleving.
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norm was toen echter al een aantal jaar ten faveure van een niet-symbolistische
Ibsen-opvatting veranderd.
9.4
De periode 1913-1931: Ibsen zonder geheimzinnigheid
In januari 1897 publiceerde het Franse tijdschrift Cosmopolis een artikel van de
gezaghebbende, Deense criticus Georg Brandes. Onderwerp was de manier waarop Ibsen in Frankrijk begrepen en gespeeld werd. In Brandes' ogen was de Ibsen
die Lugné-Poe aan het Franse publiek voorzette, de ware Ibsen niet. Hij wees erop
dat Ibsens personages door de Scandinaviërs helemaal niet als vreemd of bizar ervaren werden, maar als heel herken- en bestaanbaar. Een ander punt betrof de
veronderstelde boekentaal van Ibsen en al die zinnetjes die zoveel betekenis zouden hebben. Brandes schreef hierover dat men het in het noorden over één ding
eens was: de levendigheid, de natuurlijkheid en de waarheid van Ibsens stijl.
Toen de criticus van De Gids, J.N. van Hall, in het eerste nummer van 1898
John Gabriel Borkman besprak en de enscenering die dat stuk bij de Koninklijke
Vereeniging gekregen had, ging hij uitgebreid in op het artikel van Brandes. Zijn
conclusie luidde als volgt: 'Men moet dus voorzichtig zijn wanneer men Ibsen
een schadelijke liefde voor het bizarre verwijt en wanneer men stelt dat zijn personages niet uit de moderne maatschappij komen maar uit de broeikas van zijn
hersenen.' De stukken van Ibsen vroegen, naar het oordeel van Van Hall, dan ook
niet om een bijzondere toon of stijl van voordracht.
Ook in de jaren die volgden zou Van Hall, voorlopig als enige, deze opvatting blijven verkondigen.60 Pas in 15)08 kwam de eerste, voorzichtige bijval. De
ver-Ibste Rosmersholm door het gezelschap van Gustav Lindemann werd rame-

59 Kleine Eyolf door de N.V. Tooneelvereeniging.
60 Van Hall, Gids 1903, II, P369-372: Ibsens stuk is waar als symbool maar ook als werkelijkheid. Van Hall, Gids L905, IV, P568-570: Er is een tijd geweest dat men meende Ibsen in een
zeet bijzondere toon te moeten spelen omdat men zieh had laten wijsmaken dat z'n drama's symbolisch moesten worden opgevat. De beste Ibsen-vertolkers zijn daarvan teruggekomen [her is niet duidelijk op welke (buitenlandse?) verrolkers Van Hall hier doelt,
RZ]. Zij hebben begrepen dat Ibsen niet moeilijk te spelen is vanwege zijn symboliek,
maar omdat z'n petsonen zo veelzijdig en gecompliceerd zijn. Toneelroutine voldoet niet.
Van Hall, Gids L909,1, P405-407: De Ibsen-verroning stelt eisen waar maar weinigen aan
kunnen voldoen. Nier dat er een bijzondere srijl van voordracht nodig is, wat wel vereist
wotdt is, bij gtote intelligentie, grore lenigheid van dicrie en beweging en, vooral, een
grote natuurlijkheid.
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lijk negatief ontvangen. Barbatossa vroeg zich zelfs hardop af of Ibsen nu zelf wel
geloofde wat de vertolkers van zijn stukken er allemaal in hadden gestopt.61
Het zou echter nog eens vijfjaar duren, voordat deze zich wijzigende opvatting over het werk van Ibsen ook consequenties had voor de ensceneringspraktijk. Pas in 1913 nam Herman Schwab in zijn regie van Spoken bij Het Tooneel nadrukkelijk afstand van het geheimzinnige. De recensenten van het Algemeen
Handelsblad en de NRC omschreven het achtereenvolgens zo: 'de groote deugd
dezer voorstelling was, dat ze zoo weinig trachtte naar geheimzinnigheid. Het
gebeuren is ook zonder de fameuse Ibsen-stemming vol diepen zin'. En: 'In de
scènes met dominé Manders was ook Pine Belder - Mevrouw Alving - het best. [...]
[Z]ij sprak niet gewichtig of orakelachtig, niet met te veel nadruk, zooals men
vroeger bij Ibsen doorgaans placht te doen, maar het bleef natuurlijk, eenvoudig
en daarbij steeds zuiver gevoeld.'62 J.B. Schuil kwam in het Haarlemsch Dagblad
van 10 februari 15113 tot een vergelijkbare conclusie. Over het spel van Belder en
Schwab, die Manders speelde, schreef hij: 'Hun beider dictie was voortreffelijk: zij
spraken niet op een otakeltoon, alsof achter elk woord iets gezocht moest worden,
ze "ibsenden" niet, maar bleven eenvoudig, oprecht en waar'.63
Dat de 'symbolistische' Ibsen, als het aan de Nederlandse pers lag, hiermee definitief had afgedaan, ondervond Herman Heijermans in 15116. De Kleine
Eyolf die hij bij zijn eigen gezelschap, de N.V. Tooneelvereeniging, regisseerde
kon maar op weinig bijval rekenen. Bijna iedereen viel over het lijzige, langzame

61 Telegraaf 27.11.1508. Zie voor deze Rosmersholm ook noor 53. Ook uit de reacrie van JHM, in
Her Tooneel XXXVIII (1908/1909), p6i-6z, blijkt dat er verzer begon re onrsraan regen de
symbolisrische Ibsen: Ibsens kunst brengr ons nier verder, Ibsen geeft geen mensen van
vlees en bloed, wordt het niet tijd om ons eens af te keren een symboliek die zo ontzettend
veel te raden geeft en bij een volgende gelegenheid liever geen Ibsen 'voor enkelen die her
werkelijk of gefingeerd superieure ervan begrijpen of veinzen re begrijpen'.
61 V.B., Algemeen Handelsblad 8.2.1913 en NRC 9.2.1913. De recensenr van her Algemeen Handelsblad opperde in het Algemeen Handelsblad van 19 septembet 1910 - naar aanleiding
van de door Chrispijn geregisseerde Rosmersholm (Koninklijke Vereeniging, 1910) - al dat
Chrispijn wellichr een doelbewuste poging ondernomen had om re breken mer de mysrieke
Ibsen. Die 'mystieke Ibsen' werd door V.B. overigens ren onrechre volledig op her conro
van de Duirsers geschreven: 'Nu kan men bij 'r verroonen aan die mystiek te veel accent
geven. Duitschers hebben er een handje van onmiddellijk bij 't schermopgaan de "witte
paarden" het tooneel op te laten draven en verder aldoor de geheimzinnige nabijheid dier
eigenlijk niers beduidende spookdieren re doen gevoelen.' Ook mevrouw Tarraud-Klein zou
larer de worrels van de mysrieke Ibsen in Duitsland leggen (zie hiervoor ook Kramer 1925, p8).
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tempo dat hij zijn acteurs had opgelegd, over de zwaarwichtige tussenpauzen en
het hier en daar loodzwaar maken van woorden.64 Barbarossa besloot zijn recensie
zelfs met een onverbloemd 'Weg met de vergeestelijkten Ibsen!' En: 'Geef ons de
werkelijke Ibsen terug!'
Eenjaar later, in november 1917, werden de contouren van die nieuwe, werkelijke
Ibsen ineens glashelder. De door Chrispijn bij het Rotterdamsch Tooneel geregisseerde Hedda Gabler, een Ibsen waar 'niets van Ibsen in te bespeuren was', werd
gekarakteriseerd als een belangwekkende daad. Barbarossa concludeerde zelfs dat
het stuk in deze enscenering zo logisch en helder was, dat een Fransman het geschreven zou kunnen hebben.65
Twee andere recensenten vielen Barbarossa bij. Top Naeff schreef dat 'we'
verlost waren van de opvatting dat alle figuren in de Ibsen-stukken zich geheimzinnig en gewichtig moesten voordoen. Van Ruyven had het zelfs over een Ibsen

63 J.H. Rössing (Nieuws van den Dag 8.2.1913) was op dat moment nog niet 'om', maan zijn
bezwaren bevestigen het beeld dat uit de positieve tecensies optijst: Pine Belder had niet
de majesteit van het woord: de grote en weldadige berusting ontbrak, de hoogheid van gevoelen. De mise-en-scène was zo nu en dan te beweeglijk. De personen liepen te veel heen
en weer en zaten te veel op elkanders stoelen, als gold het een Franse comédie.
Eenjaar later werd er naar aanleiding van een enscenering van Pijlers van de samenleving al
geschreven over een 'curieuse Ibsen-renaissance': 'Het laboratoriumwerk is afgeloopen.
De bedoelingen zijn begrepen, de menschen tot hun zielsbodem gepeild, er valt nauwelijks meer uit te leggen of te verhelderen. [...] Nu gaat men al die zwaarwichtige (en ook
wel eens vervelende, niet waar?) personages in de oogen kijken, of er weer wat levends van
te maken zou zijn' (Algemeen Handelsblad 12.2.1514). Vergelijk ook: 'Mevrouw Mann is
[in de rol van Lona Hessel] zoo weinig mogelijk "geweten". Dankzij mevrouw Mann [was
de voorstelling] onderhoudend. Men werd niet be-Ibst.' (ibidem)
64 HB, Vaderland 4.10.1519. Zie ook Barbarossa, Telegraaf ?.11.1516: 'Het eerste woord van
Lobo was er geen van Allmers, doch het was Ysbrandt. Ysbtandt met de muzikale stem en
het stille gebaat en heel den middag heb ik gesnakt naar een ontploffing, naar een vuistslag, een kreet. Het bleef voordracht, nooit spel.' Barbarossa verwijst hier naar IJsbrand
(1508), één van Frederik van Eedens stukken rond de in het wit gehulde ptofeet van het
recht en de waatheid, dat kolt daarvoor door Heijermans op het tepertoire genomen was.
Ook in Het Tooneel werd betoogd dat er een diep-jong en sterk leven in de stukken lag besloten dat terug zou komen als regisseurs ze nier als symbolen-drama's of ideeën-conflicten zouden laten spelen, maar als simpele spelen van menselijk leven. Zie hiervoor A. de
R., Het Tooneel II (1916/17), P125.
65 Barbarossa, Telegraaf 15.11.1517. Bij dat 'er was niets van Ibsen in te bespeuren' doelde hij
op de 'duisrere' Ibsen, waar dikke boeken over waren volgeschreven.

305

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

die 'vrijwel een open boek' was.66 Interessant is ook wat hij daaraan toevoegt: in
onze tegenwoordige tijd nu de psychologie meer en meer naar de verklaring der
pathologische verschijnselen zoekt, is juist zo'n geval van demonische ontaarding onder drang van verveling een belangwekkend geval als dramatisch gegeven, vooral door de wijze waarop Ibsen zijn Hedda behandelde. Ibsen bekeken
met de verworvenheden van de psychologie: de 'onmenselijke personages' en de
'geheimzinnigdoenerij' waar men hem vroeger van beschuldigde, kregen nu een
'psychologisch fundament' en konden nu verklaard worden.67 Negentienzeventien was dan ook het jaar waarin de Nederlandse Vereniging voor Psycho-analyse
werd opgericht, een gebeurtenis die met een stroom van publicaties in dagbladen
en tijdschriften gepaard ging.68
Ibsen moest dus in ieder geval zonder 'geheimzinnigdoenerij' gespeeld worden,
zoveel is wel duidelijk, maar hoe een enscenering van zijn werk er in concreto uit
moest zien, dat is een vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is.69 In een
klein aantal ensceneringen werd op een realistische acteerstijl teruggegrepen en
dat lijkt voor de Nederlandse recensenten een aanvaardbare optie geweest te zijn.
Een duidelijk voorbeeld hiervan was de enscenering van Een poppenhuis, in 1918
door Heijermans geregisseerd bij de N.V. Tooneelvereeniging met Greta LoboBraakensiek als Nora. Het spel werd gekarakteriseerd met kwalificaties als 'inmenschelijk', 'natuurlijk en waar' en 'flink, sterk, gewoon, naar het leven gemeten'. Een ander voorbeeld was de enscenering van Een vijand van het volk (De
volksvijand) die in 1922 door het Rotterdams Tooneel op het repertoire werd ge-

66 Top Naeff, Dramatische Kroniek, dl.i, P41-4S en Roeland van Ruyven, De kroniek 1917 (III)
nr.12, P380. Vergelijk van laatstgenoemde ook: '[H]et zoeken naar de symboliek bij dezen
Noorschen dramaturg heeft [ertoe geleid] dat er vaak meer achter zijn figuren gezocht
wotdt dan hij er zelf in heeft willen leggen'.
6j Ook volgens de recensent van de NRC (27.10.1917) wilde Ibsen slechts psychologie laten
zien. 'Dat is wat wij als publiek slechts voelen en weten: psychologie [en] levensinzicht,
zie daar de inhoud, ook van dir werk. HD noemt in Het Tooneel III (1917/1918), pi03
Lothars boek over Ibsen (1902) waarin Hedda Gabler behandeld wordt als zielsstudie van
een pathalogisch geval.
68 Bulho/1583, P247CV.
6$ Dat de 'menselijke' Ibsen voorlopig de voorkeur kreeg, bleek nog eens heel duidelijk in
1923, toen hier twee enscenetingen van Bouwmeester Solness te zien waren, een Duitse, doot
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het gezelschap Bassermann, en een Nederlandse, door Die Haghespelers, in de regie van
Albert van Dalsum. De menselijke verrolking van Basserman kreeg duidelijk de voorkeur
boven de 'wandelende symbolen' die Van Dalsum en de zijnen het publiek voorzetten.
Over Bassermann werd onder meer geschreven: Solness kreeg bij Bassermann plotseling
leven, werd een mens. Bassermann speelde alle symboliek weg, haalde al her menselijke
naar voren (JB Schuil, Haarlemsch Dagblad 2S.10.1923). De voorstelling was op de concrete
mens Solness gericht, Bassermann wikkelt Solness los uit abstractie (P. Verdoes?, NRC?
24.10.1923); Ibsens symbolisme werd rerecht onder de oppervlakre weggespeeld. Een eerlijke
levenskrachr spande alles eerlijk genoeg (J.W.F. Werumeus Buning, Tooneel en Dans, Maastricht 1925, pioo-104). De Bassermannetjes speelden het vizioen eruit (Top Naeff, Groene
Amsterdammer 27.10.1923). Vergelijk dit met de reacties op de enscenering van Van Dalsum: Elk woord werd uitgesproken met een zwaarte alsof er niet één maar rien gedachten
achter verscholen lagen. Men liep rond als wandelende symbolen, al het menselijke was
hun vreemd (J.B. Schuil, Haarlemsch Dagblad 21.10.1926); een onmogelijk langzaam tempo en de onnodig zwaarwichtige vertolking van meer dan eene rol, welke de regisseur
Albert van Dalsum scheen te hebben voorgeschreven (NRC 15.11.1923). De door Van Dalsum gekozen speelstijl werd overigens in verband gebracht met de vergeestelijking die
Verkade en Die Haghespelers voorstonden. Alleen de recensent van de Maasbode gaf, bij
een reprise, onvoorwaardelijk de voorkeur aan deze moderne aanpak waardoor het stuk
een machtig beeld van deze tijd werd: Solness als de mens zonder God, murw door zijn
eenzaamheid, verpletterd door zijn [onleesbaar] (W.N., Maasbode 21.1.1925).
Ook verderop in de jaren twintig werd waar nodig expliciet afstand genomen van de geheimzinnigdoenetij. In 192S bijvoorbeeld, toen J.B. Schuil Hetty Beck piees, die in een productie van Een poppenhuis de rol van Christine Linde eenvoudig, zondet Ibseniaanse nadrukkelijkheid speelde, 'een four waarin anders zovele vertolkstets van deze rol al spoedig
vervallen'(Haarlemsch Dagblad 6.10.1928). Ook de vergeestelijkte manier waarop Cor van
der Lugt Melserr in 1928 Allmers speelde, werd afgekeurd (Dop Bles, Stem VIII (1928), P480,
naar aanleiding van Kleine Eyolf, Vereenigd Rotterdamsch-Hofsrad Tooneel, 1928).
70 Zie voor het spel van Greta Lobo-Braakensiek onder meer: Het Vaderland 16.4.1918; S., ???
18.4.1918: hier ook: Wat was het geheel vrij van de dwang, de beklemming die zo vele vroegere Ibsen opvoeringen beheersten. Ook Christine Linde was vrij van de nu naar her
schijnt geheel overwonnen Ibsen-beklemming. Zij speelde heel eenvoudig de burgerlijke
vrouw, door het lijden levenswijs geworden (A.de R. Het Tooneel 4 (1918/1919), P30) en
Barbarossa, Telegraaf ?4?.i9i8: Alles was fel belicht; er was niets nevelachtigs, niets van
het vage dat sommige Ibsenfielen zo dierbaar is.
Een ander voorbeeld van dit realisrisch acteren was her spel van Fie Carelsen in Kleine Eyolf
(Vereenigd Rorterdamsch-Hofstad Tooneel, 1928): simpel, gewoon, natuurlijk (maar ook:
dan weer sfeer met een enkel gebaar) en 'Carelsen was de enige die door sterk, gevoelig en
modern getint spel een mens op de been brachr, natuurlijk en in details doorleefd' (NRC
17.3.1928 en J.W.F. Werumeus Buning, Telegraaf 14.3.1928 (ocht)).
Als laatste voorbeeld kan hier genoemd worden het spel van Else Mauhs als Nota in Een
poppenhuis (Vereenigd Tooneel, 1928): 'Else Mauhs heeft de rol nier gespeeld maar inrens
geleefd' schreef ? in ? van 28.9.1928 en vergelijk ook N.H.W. in ?: Else Mauhs heeft Nora,
zelfs in deze tijd, aannemelijk gemaakt en heeft ons, door de vele schakeringen, in haar
doen geloven. J.B. Schuil had her over zeer gedetailleerd spel, in de fijnste schakeringen en
over een volmaakte techniek waarmee elk woord en gebaar was vastgelegd (Haarlemsch
Dagblad 6.10.1928).

307

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

Toch werd de realistisch geënsceneerde Ibsen niet opnieuw 'norm'. Verreweg de
belangrijkste Ibsen-actrice van deze jaren was Alida Tartaud-Klein die niet alleen
in de Hedda Gabler van 15117 schitterde, maar nog in vier andere Ibsen-ensceneringen, allemaal bij het Rotterdamsch Tooneel en allemaal door L.H. Chrispijn geregisseerd.72 Het is allerminst eenvoudig om uit de recensies een duidelijk beeld
te destilleren van de acteerstijl van mevrouw Tartaud, maar realistisch waren
haar vertolkingen allerminst.
Top Naeff verwoordde dat expliciet in haar bespreking van Hedda Gabler.
'Het bijzondere in Alida Tartaud's opvatting van Hedda Gabler [...] was dat zij
deze vrouw geen oogenblik heeft neergehaald tot een mensch van gewone afmetingen [...]. [Z]ij heeft ons dit complex van gebreken getoond bijkans als een
"Uebermensch, [...] romantisch vergroot, wreed-verheven, een prototype.'73
Die buitengewone afmetingen van Tartauds Hedda zaten hem niet in de
dictie. Tartaud sprak, volgens Naeff, 'zonder de natuurlijke gesprekstoon geweld
aan te doen, fijn geschakeerd, aldoor licht ingezet'.74 Het waren haar bewegingen,
haar gebaren en haar mimiek die Tartaud het realisme deden ontstijgen. Onder
meer werd daarover opgetekend: ook van mevrouw Tartaud heb ik mooie dingen
gezien, mooie standen vooral. En: een tot uiterste details overwogen plastiek. J.B.
Schuil roemde de 'sortie' in het tweede bedrijf die 'prachtig van plastiek' was. 'De
71 Zie bijvoorbeeld P., Telegraaf 16.3.1922: Men vergat soms dat er comédie gespeeld werd,
het was of men deel uitmaakte van het gebeuren.
72 Na Hedda Gabler volgden achtereenvolgens De vrouw van de zee (1518), Rosmersholm (1919),
Spoken (1921) en Een vijand van het volk (De volksvijand, 1922). Op 4 mei 1917, dus een half
jaar vóór de Hedda Gabler, was bij het Rotterdamse gezelschap Pijlers van de samenleving
(Steunpilaren der maatschappij) al in première gegaan. Alida Tartaud speelde in deze producrie echtet 'slechts' een tweede-plans rol, iets wat dooi de recensent van de NRC overigens
als 'her stellen van een voorbeeld' werd gekwalificeerd (NRC 5.5.1917).
73 Top Naeff (Dramatische Kroniek, dl. 1, P44). Barbarossa (Telegraaf 15.11. ijii7focht)) en Greshoff (Groot Nederland II (1917), P700-702) hielden er een hele andere opvatting op na, maar
ook uit hun beschrijving wordt duidelijk dat hier geen sprake was van een vertolking
naar het leven. Omdat, volgens Barbarossa, Tartaud Hedda als een kreng speelde, werd het
stuk 'een srerk speelstuk', met een schitterende dialoog en vele geestige invallen. Greshoff
was van mening dat Tartaud het Ibsen-probleem niet ernstig had genomen en van het
stuk een 'flinke draak met nijd, jalouzie, met angst en doodslag' had gemaakt.
74 Vergelijk hier ook NRC 27.10.1917: woorden kwamen als gegleden. J.H. Rössing, Nieuws
van den Dag 24.11.1917: het wingerdloof moet haat verrukt maken. Dit zeggen mag niet in
het voorbijgaan zijn. Naar aanleiding van een reprise in 1923 had Ks., de recensent van het
Algemeen Handelsblad (17.11.1923), het ovetigens over donkere en noodlottige intonaties.
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hele figuur stond daar in haar kille, afschuwwekkende naaktheid'. Ook de 'prachtige houding bij de portière aan het slot' en het 'sublieme gebaar van walging na
de ontmoeting met Jule' konden op zijn bewondering rekenen.75
Opvallend is het bestudeerde karakter van de vertolking. Dat spreekt niet
alleen uit kwalificaties als 'standen', 'overwogen plastiek', 'sortie' en 'houding',
die regelrecht naar de negentiende eeuw lijken terug te verwijzen, maar ook uit
de nadruk die gelegd werd op de verstandelijke en beheerste spelbenadering van
Tartaud.76
Vergelijkbare geluiden klonken naar aanleiding van haar optreden in de
andere Ibsen-stukken. Zo werd haar optreden in het Vaderland van 26 april 15121
als volgt omschreven: 'Tartaud heeft in nog geen twee seizoenen drie van Ibsens
somberste vrouwenfiguren marmerhard gebeeldhouwd en voor ons neergezet,
vast en doelbewust in de conceptie, sterk en beeldend in de lijnen, een rijp en
schoon werkstuk van haar rijpe kunst.'
Wat ook steeds terugkomt is de soberheid die haar spel kenmerkte, een
implicatie van haar verstandelijke spelbenadering.77 Daar bleef het echter niet bij:
wat haar spel een extra kwaliteit gaf, was dat zij op bepaalde momenten toch ook
innigheid en de diepe bewogenheid wist te suggereren.78
De kwaliteiten van het spel van Alida Tartaud-Klein, kunnen ook worden
afgemeten aan de tekortkomingen die de recensenten in het spel van anderen sig-

75 Haarlemsch Dagblad 17.2.1919. Vergelijk hier ook weer Ks. die her in 1923 over 'her vasthouden van de grote lijn' en een 'strakke houding' had. Dat ook de mimiek verre van realistisch was, kan worden afgeleid uit de recensie van Jo van Ammers-Küller (Eigen Haard
43 l^9V)> P850-852) die Tartauds strakke en bleke gelaat memoreerde, dar steeds met een
enkele blik een wereld van haar suggereerde.
j6 Er werd gesproken over koel-intelligent spel (R. van Ruijven, Ktoniek III (1917), P380), een
weloverdachte, aldoor bestuutde en beheerste creatie (HD, Het Tooneel 3 (1917/1918),
P103-105) en over een rol die inrelleccueel goed doordacht was (HB, Vadetland 28.10.1917).
77 Vergelijk: geeft nimmer te veel (NRC 26.4.1921), sobete middelen (Schuil, Haarlemsch Dagblad 19.1.1923) en heeft geen grote expansie nodig (Ks., Algemeen Handelsblad 12.3.1921).
78 Weloverwogen spel en somrijds mer grore innigheid en een diepe bewogenheid (vdP,
Vaderland 10.10.1920). Mevrouw Tartaud heeft de grote expansie niet nodig; zij deed ons
geloven in haat stille ktacht en geheimzinnige invloed; een enkel kort gebaar, gelaarsmimiek en donkere intonaties leveten wat bijzonders op (Ks. Algemeen Handelsblad 12.3.1921).
Prachrige momenten van harrstocht (HD). Achter de Hedda met de kotte, koele woofden,
leefde sterk en onverbiddelijk de andere, vol bedwongen hartstocht, met haat wanhoop en
schtijnende ontgoocheling (Jo van Ammers-Küller, Onze Eeuw III (1918), pioo-102.
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naleerden. Zo werd het spel van haar man, Frits Tartaud, die in veel van de producties haar tegenspeler was, over het algemeen te mat bevonden. In de recensie
die Top Naeff schreef naar aanleiding van Rosmersholm wordt mooi duidelijk wat
er bij Chrispijn aan schortte: 'Doch het niet-ingeleefd zijn in de rol van Rosmer,
door Chrispijn Sr., die teerde op zijn 'natuurlijken', nog immer bekorenden
spreektrant, zonder ons één trek van Johannes Rosmer's dichterlijk wezen te ontvouwen'.79
Vergelijkbare verwijten troffen Enny Vrede en Nel Stants, twee actrices die
zich onder leiding van Eduard Verkade aan de rol van Hedda Gabler waagden.
Beiden vertoonden, naar het oordeel van de recensenten, te weinig spelemotionaliteit.80
Maar ook beroemde buitenlandse actrices, die in Nederland Ibsen kwamen spelen, moesten het meestal tegen Alida Tartaud-Klein afleggen. Eén van die
actrices was Louise Dumont, die met het door haar en Gustav Lindemann geleide
Düsseldorfer Schauspielhaus Nederland regelmatig aandeed. Meestal stond er bij
zo'n tournee ook wel een Ibsen op het repertoire. Ook het spel van Louise Dumont kenmerkte zich door fraaie houdingen, bewegingen en gebaren. Anders dan
het spel van Alida Tartaud, bleef het bij haar echter uitsluitend buitenkant en
ontbrak de innigheid.81
Een andere actrice wier spel met dat van Alida Tartaud-Klein vergeleken
werd, was Tilla Durieux. Toen zij hier in 1926 een Hedda Gabler ten beste gaf, werd
haar in Hollandse ogen zeer opmerkelijke spel tot in details beschreven.82 Wat
met name opviel was het feit dat ze, zeer nadrukkelijk, met heel haar lichaam acteerde. Vooral het spel van haar handen sprong daarbij in het oog: steeds nerveus

79 Top Naeff, Dramatische Kroniek, dl.III, pn-27. Vergelijk Ks., Algemeen Handelsblad
12.3.1921: natuurlijk, los spel maar geen begrip en verbeelding, uirroepen op nonchalante
toon en had breder en waardiger gekund. Er waren overigens ook recensenten die het losse spel van bijvoorbeeld Frirs Tartaud prefereerden boven dat van zijn echtgenote.
80 Over Enny Vrede (Die Haghespelers, 1913): felle momenten van hartstocht en jalouzie ontbraken (W, Vaderland 13.12.1513 (av)); het was een schets, soms met mooie lijnen maar de
diepe schaduwen zagen we niet en men voelde niet de gloeiende, allesverterende haat
(Barbarossa, Telegraaf 20.12.1j13). Met mevrouw Tartaud had Enny Vrede overigens wei
her gracieuze, het poseren en met strakke schoonheid bewegen gemeen, alsmede de natuurlijke dictie. Over Nel Stants (Vereenigd Tooneel, 1930): re veel aan terughoudendheid (WN,
Maasbode 31.3.1930), mist temperament (H.G. Cannegietet, Oprechte Haarlemsche Courant 3.4.1930) en gaat niet naar de diepte van de afgrond (NRC? 11.4.1930 (av).
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Zie voor die mooie standen bijvoorbeeld Het Tooneel 6 (1920-1921), pm-122: Dutnont zocht
haat ktacht in mooie standen en standbeeldachtig in plaats van mooi. De tecensent van de
NRC (15.12.1920) heeft het zelfs ovet zeer mooie standen: 'dat met een knie gebogen liggen
was zeet mooi van exptessie'. Het tekort aan 'innigheid' blijkt uit de volgende citaten:
Begaafde actrice op wiet houding, gebaat en dictie men weinig kan aanmetken, doch zij
doet mij te veel naar een sterker ryhtme, een grotere onttoering verlangen. (Ks., Algemeen
Handelsblad 17.12.1920 (av)). In Het Tooneel (6 (1920/1921), P122) werd haar spel als Lona
Hessel 'niet warmbloedig' genoemd. W.B. noemde Dumonts optreden in Pijlers van de
samenleving (Stützen der Gesellschaft) in de Telegraaf van 17 december 1920 'Dresur'; aangeleerd, koud, onpersoonlijk. Vetgelijk verder W.B., Telegtaaf 16.12.1920: 'Het viel echter
[op?] dat de meest gewichtige woorden [vaak?] meer naar voren werden gebracht dooi
zorgvuldige uitspraak, door klemtoon, dan door [innerlijke?] intonatie.' Verder was hier
ook sprake van nadrukkelijk zeggen, van een nadrukkelijke mise-en-scène, van reproductie in plaats van scheppen op het toneel. Naeff (Groene Amstetdammer 1.1.1921) brengt
dit alles in vetband met het expressionisme en de recensent van de Telegtaaf met 'romantisch' toneel.
Dat ftaaie in het spel van Louise Dumont werd overigens in 1905 al beschreven. Over haar
vertolking van de rol van mevrouw Alving schreef men onder meer: gemakkelijk en natuurlijk bewegen, mooi stil spel (Van Hall, Gids 1905, IV, P568-570) en enorme techniek die
mooi beweegt en gebaart (GvL, Algemeen Handelsblad 25.11.1905). Eenjaar later speelde
zij haar Hedda Gabler op vergelijkbare wijze: haar spel werd bij die gelegenheid, tamelijk
negatief, gekarakteriseerd als een aaneenschakeling van fraaie standen, bewegingen en gebaren. Verder was er sprake van 'mooie poses', 'gracie-vol, à la Duse, op een sofa gaan liggen' en van 'mooi tussen de gotdijnen staan'. Ook dit keet: lome sierlijkheid in gang en
gebaar en mooi en gemakkelijk bewegen. Opvallend deze keer de kritiek op haar dictie die
verwaarloosd werd genoemd en ook 'opzettelijk mindet duidelijk spreken' ('een natuutlijkheid die ophoudt kunst te zijn'). Zie voor dit alles achtereenvolgens OK, Telegtaaf
24.3.1906; GL, Algemeen Handelsblad 24.3.1906; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 26.3.
1906; FC, Oprechte Haarlemsche Courant 27.3.1906; NRC 24.3.1906; Van Hall, Gids 1906, II,
P172.
In 1908 werd naar aanleiding van Kleine Eyolf (Klein Eyolfj geschreven dat het hief om veistandskunst ging, vol hindetlijke trucs, dressuur. Mache (Rössing, Nieuws van den Dag
30.11.1908). En V.B. in het Algemeen Handelsblad van 28.11.1908: In I waren prachtige
standen van Louise Dumont, mooi bewegen van armen en handen. In II en III vraagt het
publiek om meer dan mooie standen en mooi kledetbeweeg. Vergelijk verder naar aanleiding van de Spoken-productie van 1913 over Schwab in de rol van Mandeis: iedet zinnetje
had het beoogde effect. De dictie werd ondersteund dooi houdingen en bewegingen, alle
even katakteiistiek. Opgeheven domineeshand, uitgestoken domineesvinger deden prachtig dienst (NRC 10.2.1913) en naai aanleiding van de 1919-iepiise van Kleine Eyolf (Klein
Evolfj over Rika Hopper als Rita: ondeilijnde de wootden mooi dooi haai voottteffelijke
plastiek (Ki?, Nieuwe Arnhemsche Courant? 20.10.1919).
Alleen de gtote aandacht voot de details van Duiieux' acteerstijl, maakt al duidelijk dat
dit iets was wat men in Nederland niet kende. Het acteten van Durieux werd overigens
'modern' genoemd, modern door de zogenaamde directe behandeling tegenovet het matte
gedempte ouderwerse spel (zie onder andere Maasbode 28.1.1926). Alleen U. (Algemeen
Handelsblad 20.1.1926) plaatste haat acteetstijl tegenover 'het meet ingetoomde spel van
het moderne toneel'.
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in beweging.83 Verder was er nogal wat aandacht voor Durieux' mimiek. Er werd
geschreven over 'een masker van wreedheid' met 'vurige, wilde ogen', over 'loerende haatblikken' en over 'tanden die in haar onderlip zijn 'geplant". Haar
stemgebruik tenslotte was ook niet alledaags: trillend van emotie, zich kenmerkend door overgangen van bijtend en rauw naar vleiend en verleidelijk.84
Aanvankelijk hielden bewondering en gereserveerdheid elkaar in evenwicht. Eenjaar later bleek waar de voorkeur van de Nederlandse recensenten werkelijk lag. 'Niet in details verbijzonderend' en geen absolute overgave maar 'in
het afgedempte vetruimd', schreef men met instemming naar aanleiding van een
nieuwe Hedda Gabler van mevrouw Tartaud, dit keer ook door haarzelf geregisseerd. 'Ze blijft ver van de hysrerica vol duivelse streken', schreef Naeff, 'zich vorstelijk onderscheidend van de ideale dame alleen al door de wijze waarop zij haar
shawl draagt'.85
Resumerend kan het spel van Alida Tartaud-Klein worden getypeerd als
een weloverwogen, ingehouden, sobere benadering die zich kenmerkte door een
natuurlijke dictie, door een (gedoseerd) gebruik van kunstmatige, mooie poses,
bewegingen en gebaren, maar waarbij op bepaalde momenten tevens een binnenkant en een diepe bewogenheid werd gesuggereerd of uitgespeeld. De reacties op
het spel van Enny Vrede, Nel Stants, Louise Dumont en Tüla Durieux maken duidelijk dat het spel in een stuk van Ibsen dus niet te gewoontjes en te onderkoeld
mocht zijn, niet te uiterlijk maar zeker ook niet te gedetailleerd.
In deze stijl die het midden lijkt te hebben gehouden tussen de realistische, sobere en onnadrukkelijke Ibsen-stijl en de grote negentiende-eeuwse stijl
met zijn poses, mooie bewegingen en gebaren en de bij momenten groot uitgespeelde emoties, speelde ook Else Mauhs in 1525 haar Nora. Die vertolking werd

Het was nog sterker, gezien de kwalificatie 'wringende klauwen' die een van de recensenten (U.) er voor reserveerde. Vergelijk verder ook: nu eens beweegt ze [haar handen] met
haastige klapjes op de tafel of op een stoel, dan weet maakt ze kleine, afschuddende gebaartjes (FL, Nieuwe Courant 19.1.1926).
Zie voor dit alles L.v.d.E., Tijd 20.1.1926; J.B. Schuil, Haarlems Dagblad 27.1.1926; H.G.
Cannegieter, Oprechte Haarlemsche Courant 27.1.1926; Haagsche Courant 19.1.1926; NRC
19.1.1926. Over Durieux' stemgebruik ook: verdoffend tot een schor reutelend geluid
(NRC). Daarbij ondetsteunde ze een en ander nog eens met kott uitgestoten geluiden tussen de tekst door, ter accentuering (FL).
Top Naeff, Groene Amsrerdammer 12.5.1928.
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onder meer omschreven als gedaan in een 'voorname stijl' met veel halve tinten
en ook met veel intelligent stil spel. De bedrijven twee en drie speelde zij als een
grote tragedienne, die al het bijkomstige vergeten deed.86
Ook in deze periode was de negentiende eeuw nog niet helemaal van het toneel
verbannen. De Spoken van 1913 onderscheidde zich dan wel in positieve zin doordat was afgezien van het streven naar geheimzinnigheid, dat neemt niet weg dat
er ook van alles op viel aan te merken. Meer dan eens werd geconstateerd dat
Schwab er niet in geslaagd was de voorstelling tot een eenheid te smeden.87 Uit een
brief die mevrouw Simons-Mees naar de redactie van de N R C stuurde, werd duidelijk dat het in de voorbereiding dan ook wel aan het een en ander ontbroken had:
'Men kan toch moeilijk meenen [...] dat 11 dagen, onderbroken door voortdurend
heen en weer reizen, - waarbij mevrouw Belder o.a. Woensdagavond in Den Haag
was, Donderdagavond in Arnhem, Vrijdagochtend terug in Amsterdam, waar zij
direct doorging naar 't Paleis voor de generale repetitie: Vrijdagavond première! een fair change geeft voor het spelen van zulk een verpletterend moeilijke rol.
Toen ik mevrouw Belder Woensdagmiddag sprak, was zij er bijna wanhopig onder, dat zij die rol, die zij, na zoo korte voorbereiding, nauwelijks goed kende en
nog totaal niet in haar macht, niet bezonken voelde en die zij zoo graag geheel
doorgespeeld had van uit haar eenvoudigen opzet van het eerste bedrijf, al Vrijdagavond op moest brengen. En ditzelfde geldt voor de andere artiesten, behalve
dan den heer Schwab, die dominé Manders vroeger al gespeeld had.'
Tot aan 15130 blijft 'gebrek aan eenheid' het meest gehoorde verwijt. Ook wordt
acteuts wel te uiterlijk spel, gebrekkig samenspel en onvoldoende rolkennis ver-

Algemeen Handelsblad, 19.10.1925 en Telegraaf, 20.10.1025. Vergelijk ook Vaderland 18.10.
1925: Else Mauhs maakte er poëzie van.
Voorstelling miste eenheid van stijl en stemming (J.H. Rössing, Nieuws van den Dag
8.2.1913). Jammer dat Schwab het spel niet in een richting heeft kunnen leiden. Stemming
in I werd in de volgende twee actes verbroken (NRC 8.2.1913). Het spel van Charles Gilhuys
in de rol van Osvald werd melodramatisch, met te heftige theatrale exclamaties, meer
buitenkant dan binnenkant, theatraal en dik genoemd (J.B. Schuil, Haarlemsen Dagblad
10.2.1913; J.H. Rössing, Nieuws van den Dag 8.2.1913; V.B., Algemeen Handelsblad 8.2.1913;
NRC 9.2.1913).
NRC 10.2.1913
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weten. Zo 'Ibste' de souffleur van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch
Tooneel' hoorbaar mee bij de ïsiiz-productie van De wilde eend.S9 Een ideale enscenering lijkt in deze jaren nauwelijks realiseerbaar. Bij al het mooie dat Alida
Tartaud-Klein liet zien, viel zelfs op de ensceneringen van het Rotterdamsch
Tooneel van alles aan te merken. Top Naeff weet dat aan de artistieke versnippering. Pas als alle goede acteurs in één gezelschap verenigd zouden worden, zou er
van een modeluitvoering sprake kunnen zijn.90

9.5

De periode (193i-}i^55- 197z: psychologische
geloofwaardigheid

Toen Alida Tarraud-Klein in 15127 haar Hedda Gabler weer op het repertoire nam,
liep haar carrière al ten einde. Zij bleef nog twee seizoenen aan het Nieuw
Rotterdamsch Tooneel verbonden en trad daarna, tot 1935, slechts incidenteel
op. Haar laatste Ibsen speelde ze in 15131, toen zij in een jubileumvoorstelling ter
ere van Henri Morriën nog één keer de rol van Hedda Gabler vertolkte. Andere
actrices konden gaan proberen hun stempel te drukken op de Ibsen-traditie in
Nederland.
Daar zou het niet van komen. Uit de kwantitatieve analyse bleek al dat de
frequentie waarmee Ibsen op het repertoire verscheen na 15130 scherp daalde. In
1928 was de in de negentiende eeuw gesitueerde enscenering van Een vijand van
het volk met instemming begroet. Ibsens stukken werden niet meer als eigentijds
ervaren. Het waren kostuumstukken geworden die zich afspeelden in een ander
tijdperk.
Door die sterk verminderde frequentie waarmee de stukken van Ibsen
werden geënsceneerd, is het niet mogelijk om de ontwikkelingen in het acteren
in de jaren dertig en veertig op de voet te volgen. Pas rond 15156, het jaar waarin
Ibsens vijftigste sterfdag werd herdacht, werd duidelijk hoe de opvattingen over
de voor Ibsen geëigende speelstijl veranderd waren. Binnen een kleine drie jaar
waren hier toen zeven Ibsen-producties te bewonderen.
89 A. de R., Kroniek III (1917), PI24.
90 Top Naeff, Groene Amsterdammer 20.10.1925 (naar aanleiding van Een poppenhuis (Nora),
met Else Mauhs). De voorstellingen die als geheel het beste geslaagd waren, waren ook nu
weer de srukken van Ibsen die war meer aansloten bij de negentiende-eeuwse dtamaturgie: een enscenering van Pijlers van de samenleving (Rotterdamsch Toneel, 1917), en twee van
Een vijand van liet volk (Rottetdamsch Tooneel, 1922 en Het Schouwtooneel, 1928).
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Twee zaken springen daarbij in het oog. In de eerste plaats was de negentiendeeeuwse opvoeringspraktijk steeds verder weg komen te liggen. Het feit dat het
toneel na de Tweede Wereldoorlog structureel gesubsidieerd werd, zal daar zeker
een belangrijke rol in hebben gespeeld. Men kon zich daardoor altijd een redelijke repetitieperiode veroorloven. Gebrek aan rolkennis wordt nog maar sporadisch gesignaleerd. Het gebrek aan eenheid en tekortkomingen in het samenspel
waren euvelen die nog niet volledig uitgebannen waren, maar er was op z'n
minst sprake van een zekere mate van ensemblespel.91 Ook wat bijvoorbeeld de
mise-en-scène betrof, lijkt er over de hele linie een zekere vakbekwaamheid bereikt te zijn die uitschieters naar beneden sterk deed detoneren.
Een voorbeeld van zo'n uitschieter naar beneden was de bijdrage van het
Nieuw Nederlands Toneelgezelschap aan de Ibsen-herdenking: een Hedda Gabler
die op 3 december 15157 m première ging en die onder auspiciën van een Italiaanse
regisseur tot stand was gekomen. In deze stijf en statig geënsceneerde productie
richtten de acteurs zich vaak nadrukkelijk tot de zaal, wat het samenspel bepaald
niet ten goede kwam. Anton Koolhaas schreef in dit verband over een opera-achtige regie waarbij de personages als zangkwartetten voor het voetlicht stonden.
Ook de manier waarop de acteurs hun respectievelijke rollen vertolkten riep het
negentiende-eeuwse melodrama in herinnering.92
In de tweede plaats was de grote stijl waarmee Alida Tartaud-Klein Ibsen
te lijf ging definitief verleden tijd geworden. Er traden in of rond het herden-

91 Zie hiervoor bijvoorbeeld de reactie van Ben van Eysselsteijn op de Engelse Hedda Gabler
(1955) met in de hoofdrol Peggy Ashcroft. In de Haagsche Courant van r maart 1995 sprak
hij van een modelvoorstelling met een uitzondetlijk sterke bezetting, homogeen van stijl,
kunnen en niveau. Op het ensemblespel van de Nedetlandse gezelschappen viel in zijn
ogen wel het een en ander aan te merken, ook omdat men steeds van gezelschap vetanderde. TE vond daarentegen dat de Engelsen het stuk op een oudetwetse manier preseuteerden: een hoofdactrice met daaromheen de andere spelers gegroepeerd (Tijd, 3.3.1955). Deze
twee reacties, die haaks op elkaar lijken te staan, bevestigen beide de notm: een steractrice
omringd door tweede gatnituut is ouderwets en gewenst is een stetke ensemble, homogeen van stijl, kunnen en niveau.
92 Vrij Nederland 7.12.1957 en zie ook Jan Spierdijk, Telegraaf 4.12.1957. Wat het melodramatische acteten betteft: Haagse Post 14.12.1957: rest leek op figuten uit de oude toverlantaatn (met petetolielicht); Jeanne van Schaik-Willing, Gtoene Amsterdammer 14.12.1957:
we waren nu eens bij De twee wezen, dan weer bij De drie musketiers. Zie vetder voor dit alles
ook H.A. Gompetts, Patooi 4.12.1957: regie had een srerke nadrukkelijkheid gegeven aan
het drama waaraan schakeringen waren opgeofferd.
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kingsjaar ook geen andere acteurs of actrices voor het voetlicht die, in een andere
stijl, een stempel op de Ibsen-traditie wisten te drukken. Daar kregen ze ook nauwelijks de kans toe. Gezelschappen droegen één, hooguit twee steentjes bij aan de
Ibsen-festiviteiten en daar bleef het bij.
Ingewikkelder ligt het met het realisme, de acteeropvatting die in de
periode 1913-1931 naast die van Alida Tartaud-Klein werd getolereerd en die in
praktijk werd gebracht door Greta Lobo-Braakensiek (Nora, 1918), Else Mauhs
(Nora, 1928) en Fie Carelsen (Rita, 1928). Deze actrices werden geprezen omdat hun
vertolkingen 'naar het leven gemeten' waren, omdat ze hun rollen niet speelden,
maar 'intens leefden', of omdat ze 'een mens op de been brachten'.
Ook dertig jaar later lijken de prestaties van de acteurs naar het werkelijke
leven gemeten te worden, maar de formuleringen die men in de jaren twintig gebruikte komen daarbij niet meer voor. Het sleutelwoord is geloofwaardigheid:
psychologische geloofwaardigheid wel te verstaan, en het is daarvoor niet langer
noodzakelijk dat het spel zoveel mogelijk aan gedrag in de werkelijkheid doet denken. Het gaat om de werkelijkheid volgens de wetten van het toneel. Een zekere
mate van toneelmatigheid is zelfs een vereiste. Met andere woorden: in de jaren
vijftig speelt men Ibsen niet meer op een manier die het publiek het gevoel geeft,
dat het getuige is van gebeurtenissen die zich in het werkelijke leven afspelen,
maar op een manier die nadrukkelijk de sporen draagt van een conventie zoals die
zich vanaf 1930 heeft ontwikkeld. De vraag is dan om welke conventie, of om welke
conventies het hier gaat. Wat precies de marges zijn waarbinnen regisseurs en acteurs zich kunnen bewegen. Welke conventies worden wel, welke niet meer getolereerd, of in welke mate kunnen conventies al dan niet veronachtzaamd worden.
Ook voor deze periode geldt dat het buitengewoon moeilijk is om direct
uit de recensies te destilleren wat de voorwaarden waren waaraan een aanvaardbare Ibsen-enscenering moest voldoen. En ook hier geldt dat vooral duidelijk
werd wat 'norm' was op de momenten dat hij werd geschonden. Die schendingen
konden tweeërlei zijn: ensceneringen konden te toneelmatig of juist te weinig
toneelmatig zijn. In het eerste geval v/as er gebruik gemaakt van conventies die
achterhaald waren en in het tweede geval ontbraken de heersende conventies geheel of gedeeltelijk.
De aan de negentiende-eeuwse opvoeringspraktijk herinnerende Hedda
Gabler van het Nieuw Nederlands Toneel uit 1957, is een duidelijk voorbeeld van
een enscenering waarin gebruik gemaakt werd van achterhaalde conventies. Een
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enscenering die, over de hele linie genomen, nog net aan de goede kant van de
streep bleef, was De wilde eend die in 1956" door Bob de Lange werd geregisseerd bij
het Rotterdams Toneel. Het was een 'ambachtelijke', 'met grootse toewijding' en
'met veel piëteit' gemaakte en gespeelde enscenering waar weinig tegen in te
brengen viel. Pluspunten waren de kundige, levendige en beweeglijke mise-enscène en het oog voor details. Verder was De Lange erin geslaagd om de acteurs
als een ensemble te laten opereren. Ook de individuele acteerprestaties werden in
positieve termen beschreven maar kwalificaties als 'bezonnen', 'menigmaal voortreffelijk toneelspel', 'verdienstelijk karakterspel' en 'gevarieerde en zorgvuldige
typeringen' gaven tevens aan dat hier op de planken geen 'mensen' tot leven werden gewekt.93
De bijdrage van Toneelgroep Puck, een Bouwmeester Solness [1956] geregisseerd door Cas Baas, is een duidelijk voorbeeld van een enscenering waarin 'te
weinig' werd toneelgespeeld. In de ogen van de recensenten deed men in deze enscenering niet veel meer dan het doorgeven van tekst. Door 'bloedeloze figuren'
werden op radde, moderne wijze mededelingen uitgewisseld waarbij alleen de
regisrers met - en zonder stemverheffing werden gebruikt. Het spel van Guus
Verstraete in de titelrol werd omschreven met zinswendingen als 'kende z'n rol
van buiten en liep er, soms met z'n handen in z'n zakken, soms druk gebarend,
mee heen en weer'. Zijn Solness - een vervelende jongeman, in sportcolbert, met
een heleboel tekst die niet bij hem paste - leek in niets op een kunstenaar.

93 Vergelijk hier ook wat Jan Spierdijk in de Telegraaf van 2j.ro. 1956 schreef over Jan Teulings in de rol van Ekdal: 'niet onverdienstelijke mannetjesmakerij'. Sommige recensenten waren kritischer. Niet alleen beoordeelden zij de enscenering als geheel als een wat
plichtmatige teptoductie, ook over de individuele acteerprestaties schreven zij in minder
lovende bewoordingen. 'Van-dik-hout-zaagt-men-planken-karakteristieken' is daar een
mooi voorbeeld van (Jeanne van Schaik-Willing, Groene 3.11.1956}. Dit verschil van inzicht
- (nog net) geloofwaardig of re veel toneelspel - spitste zich toe in het oordeel over het spel
van Ton Lutz. Zijn vertolking van de rol van Hjalmar werd door sommigen beoordeeld als
een sublieme creatie (Jan Spierdijk, NRC 27.10.1956 en Frans Brakkee, Nieuwe Eeuw 17.11.
1956), door anderen als her weggeven van een nummertje (Pierre H. Dubois, Vaderland
14.11.1956; Jos P., Binnenhof, 4.11.1956; H.A. Gomperts, Parool 27.10.1956).
94 Jan Spierdijk, Telegraaf, 10.10.1956. HX. Prenen (Haagse Post 20.10.1956) noemde Solness
een sportleraar in plaats van een kunstenaar en Hilde meer een dwepend meisje dan een
bosgeest. De recensent van het Algemeen Handelsblad katakteriseerde de toon van Verstraete verder als een 'oppervlakkige commandotoon' (B.S., Algemeen Handelsblad 10.10.
1956). Van hem is ook de kwalificatie 'hier werden op radde, moderne wijze mededelingen
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In vergelijking met deze Bouwmeester Solness riepen de twee Ibsen-producties bij
de Haagsche Comédie veel gematigder reacties op. Het meest in het oog springende kenmerk van deze ensceneringen was het gedempte, getemperde karakter.
Over het door Cees Laseur geregisseerde Een poppenhuis, dat op 6 oktober 1955 in
première ging, schreef Pierre Dubois onder meer dat Laseur de gevoelsexpressies had weten af te dempen. Wanneer hij zich zou hebben overgegeven aan de
romantische heftigheid en felheid van de historische situatie, dan zou de psychologie van de personages door de omvang van de tegenstelling met wat voor
ons gevoel psychologisch aanvaardbaar was, ieder meegevoel bij voorbaat hebben uitgesloten.95
Alhoewel men zich over het algemeen wel kon vinden in deze aanpak, was
voor sommige recensenten duidelijk dat er ook iets aan ontbrak. Ook hier gold
dat in het uitbeelden van emoties voor sommigen de ondergrens niet gehaald
werd: de enscenering was te vlak, miste duidelijke accenten en contrasten en ook
aan spankracht was er iets verloren gegaan. Cor van der Lugt Melsert sprak zelfs
van een 'weinig sfeervolle vertoning' en vond vooral Heleen Pimentel in de titelrol te kort schieten.96
Een klein jaar later, op 29 september 1956, kwam de Haagsche Comédie
met Spoken. Op deze door Joris Diels geregisseerde productie reageerde Dubois op

uitgewisseld'. Zie verder A. Koolhaas, Vrij Nederland 20.10.195S (srerk gestileerde manier
van spelen, geen nuances); NRC 10.10.195« (stilering en hoog tempo, geeft tekst slechts
doot. Solness heeft een veel te strakke en agressieve toon, geen nuancering en diepte);
D. de L. Volkskrant '.10.1956 (we hebben tekst gehoord, met en zondet stemverheffing.
Alle onder en bovenronen weg). De eigentijdse kostuums en de tijdloze, abstracte decors
zullen zeker een rol hebben gespeeld bij deze waarnemingen.
95 Vaderland, 7.10.1955. Vergelijk verder Jos P., Binnenhof 7.10.1955: Cees Laseur is het drakerige niet uit de weg gegaan maar hij heeft het getemperd en voor een sobere, maar soepele, vanzelfsprekende mise-en-scène gezorgd; Ton Elias, Nieuwe Eeuw 15.10.1955: Cees
Laseur heeft de goede smaak gehad het tijdsdocument in tact te laten, doch de felheid der
kleuren die thans nier meer nodig is te tempelen; W. Wagener, Rotterdamsch Nieuwsblad 1S.10.1955: Regie heeft bepaalde scènes terecht in een zeet gedempte toon gehouden.
Andere kwalificaties van de enscenering waren ingetogen, bescheiden, beheerst en ingehouden.
96 Zie onder meer C.B. Doolaard, Haarlems Dagblad 7.10.1955; Jan Ros, linie 15.10.1955; Cor
van de Lugt Melsert, Elsevier 15.10.55. Vergelijk hier ook Jan Lamers (Volkskrant 7.10.1955)
over Pimentel: geforceerde cypering, nergens doorleefd karakter, lichte toets. Vergelijk ook
BS, Algemeen Handelsblad 7.10.1955: Pimentel miste innerlijke kracht.
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een vergelijkbare manier: 'Zijn regie was zorgvuldig afgedempt en het spel werd
voortdurend naar binnen gericht. Het intomen van het uiterlijk pathos is een
van de grootste diensten geweest die Diels Ibsen heeft kunnen bewijzen', schreef
hij in het Vaderland van ï oktober 1956. Ook nu tekende een flink aantal van zijn
collega's bezwaar aan tegen de ingetoomde stijl.97 Zo gaf de recensent van de Tijd
toe dat de zegging van de tekst bijzonder indringend en puntig was, maar daar
stond tegenover dat de nadruk die gegeven werd aan de inhoud van het woord,
ten koste ging van de emotionele inhoud. Het stuk werd daardoor geen 'ervaringswerkelijkheid'. Zich toespitsend op de manier waarop Fie Carelsen als mevrouw Alving de slotscène speelde, voegde hij daaraan toe: 'In het slottafereel
ziet men nog slechts een afglans van wat Fie Carelsen tien jaar geleden op dit
moment deed.'98
Ook het bezoek en het optreden waarmee Peggy Ashcroft Nederland in
1955 vereerde, maakt tenslotte nog iets duidelijk over de manier waarop er hier in
een stuk van Ibsen geacteerd diende te worden. Net als Tilla Durieux, bijna vijftig
jaar eerder, speelde Ashcroft haar duivelse Hedda Gabler met een grote rijkdom
aan plastische en mimische details, of, zoals Dubois schreef: 'Ze geeft ieder gebaar, iedere oogopslag, ieder woord dat ietsje meer waardoor het betekenis krijgt.'
En net als bij Durieux destijds, werd ook nu het spel uitgebreid in de pers beschreven.99 Het oordeel luidde uiteindelijk virtuoos, trefzeker maar ook te geperfectioneerd, te weinig bloed en hart. De gedetailleetde beschrijvingen maken in
ieder geval duidelijk dat deze speelstijl 'onhollands' was en het lijkt erop dat de

97 Mogelijk ook omdat Diels verder ging dan alleen maar het afdempen van emoties. Er lijkt
sprake geweest te zijn van een strakke regie. Vergelijk hier ook: P.J. Handelsblad ï.ro.195ft
zeer ingehouden regie, spelers mogen zich nergens buiten de strakheid van deze voorsreiling plaatsen, srerke innerlijkheid; Drosre, Algemeen Dagblad 1.10.15156: met een bewonderenswaardige beheersing en strakheid.
98 LH, Tijd 1.10.1956. De recensent verwijst hier naar het optreden van Carelsen in een Spoken
van het Residentie Tooneel, een enscenering die in 1939 zijn première beleefde en kort na
de oorlog weer op het repertoire genomen werd. Vergelijk hier ook CJ. Wisse (Vrije Volk
1.10.1956) over Fie Carelsen: zeer mooie en verantwootde cteatie, diep doorvoeld; roch hadden we op enkele momenten iets feller en bewogener spel gewenst. Overigens gaf Diels
door de manier waarop hij het slot had geënsceneerd her antwoord dat Ibsen nadrukkelijk
open had willen houden: mevrouw Alving snelde ontzet weg, nadat ze het gif uit haat
handen had laten vallen (NRC ?.IO,1956).
^

Pierre H. Dubois, Vaderland 1.3.1955 en BS, Algemeen Handelsblad 1.3.1955.
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Nederlandse recensenten in 1955 nog steeds van een ietwat afgedempte speelstijl
hielden, zonder al teveel bijzondere details.100
Wat in de jaren vijftig in ieder geval vereist was, was een soepele, beweeglijke mise-en-scène, oog voor details, ensemblespel en een geloofwaardige typering of verbeelding van de personages waarbij het karikaturale, maar ook het al te
gedetailleerde en geprononceerde, vermeden diende te worden. Aan emoties
mocht niet te vlak, maar zeker ook niet te heftig uiting worden gegeven. Om het
concreter te maken: anno 1956 was de ideale Ibsen-enscenering een enscenering
die het midden hield tussen de kundige, beweeglijke, 'toneelmatige' De wilde eend
van Bob de Lange en de soepele, afgedempte Een poppenhuis van Cees Laseur.
Tien jaar later zag de ideale Ibsen er heel anders uit. De Hedda Gabler die Bob de
Lange in 1966 bij de Nederlandse Comédie regisseerde, behoorde duidelijk tot de
'toneelmatige' categorie en alhoewel het gebruik van humor, de blijspeltoon, de
distantie en het karikaturale in deze enscenering ook op wat bijval kon rekenen,
is het toch evident dat een benadering als deze terrein begon te verliezen.101
Spierdijk vond de enscenering zo uiterlijk en vond dat de karakters zozeer aan de
oppervlakte opereerden, dat hij niet eens van een regie-opvatting wilde spreken.
Te zeer theater, te zeer verstoken van het onblusbare, innerlijke vuur, was zijn

100 Om de details te geven: wrede, nerveus trekkende mond, bevriezende blikken, schichtige
oogopslag, abrupte, schichtige bewegingen, rusreloze handen. Dit wat haar mimiek en
gestiek betreft. Net als in het geval Durieux was ook hier sprake van gladde, glijdende bewegingen (soepelheid van een kat). En ook hier was de dictie opvallend: abrupre, wisselende
inronaties, sterk betoonde aanzet van de inzet harer zinnen, beginr elke zin met een pistoolschot dat de rest van de zin ovetstemt, elke zin die met T begon sneed als een scheermes in maar kon dan vaak verveeld inzinken en bijna toonloos eindigen, overgecultiveerde
spreeksrem, verborgen haar in de srem, dierlijk kreunen als ze het manuscript verbrandr.
Zie voor dit alles A. Brugmans, Haagse Post 5.3.1955; P., Maasbode 1.3.1955; NRC 3.3.1955;
H. Gomperts, Parool 1.3.1955; TE, Tijd 3.3.1955; Ben van Eysselsteijn, Haagse Courant
1.3.1955; Bs., Algemeen Handelsblad 1.3.1955; W. Wagener, Rotterdamse Courant 7.3.1555;
Jan Heyn Jr., Telegraaf 1.3.1955.
101 Wat de bijval betreft: Hans van den Bergh, Parool 14.3.1955: veel oog voor humoristische
details. Wil men niet vetregaand srileren, dan blijft gedistantieetde opvatting als deze de
enige mogelijkheid; Trouw 14.3.1966: zeer geslaagde regie van Bob de Lange was er op uit
om van de figuren rond Hedda zeer duidelijke types te maken met behulp van een humor,
die zeer stijlvolle en goed genuanceerde karikaturen deed ontstaan; BS, Algemeen Handelsblad 14.3.1966: blijspeltoon waar hij functioneel en dus striemend is.
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oordeel. Anderen lieten zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Dubois schreef
onder meer dat de realiteit van het stuk onvoldoende werd waargemaakt. In de
Nieuwe Rotterdammer werd geconstateerd dat De Lange het stuk ten onrechte
als een society-komedie had laten spelen.102
Spoken, dat een halfjaar later bij Toneelgroep Theater in première ging,
oogstte daarentegen bijna uitsluitend lof.103 Net als Laseur en Diels dat voor hem
hadden gedaan, liet Croiset, die voor de regie van deze Spoken tekende, zijn acteurs ingehouden en verstild spelen, zonder heftige emoties en met vermijding
van iedere pathos en van alles wat aan melodrama deed denken. Maar in vergelijking met die twee ensceneringen uit de jaren vijftig, ging hij ook een stap verder.
Er werd in de recensies gesproken van een geaccentueerde soberheid en versobering. Alle franjes en romantische overbodigheden waren geëlimineerd, ieder theatraal effect was vermeden en er was geen enkele poging gedaan om ergens een accent stevig aan te zetten of op te dringen, ook niet met bewegingen of gebaren.
Guus Rekers formuleerde het in de Groene van ï oktober 15166' als volgt: 'Ook bij
de acteurs was ieder handje of beentje afgekapt [zodat], wat van buiten niet werd
toegestaan, [...] van binnenuit [kon] groeien.'104
In de jaren zeventig zouden deze lijnen worden doorgetrokken. In ieder geval
nam de weerstand tegen de op psychologische geloofwaardigheid mikkende,
'toneelmatige' ensceneringen steeds verder toe.105 In de recensies werd ook steeds

ïoz Jan Spierdijk, Telegraaf 14.3.1966; Pierre H. Dubois, Vaderland 24.3.1966; Nieuwe Rotterdammer 14.3.1966.
103 Behalve deze twee ensceneringen was er in de jaren zestig ook nog een Nederlandse R05mersholm te zien (Toneelgroep Theater, 1963). Uir de recensies valt nauwelijks een coherent
beeld af te leiden. De aanwijzingen dat het eindresultaat te toneelmatig was, zijn het talrijkst. Zo had W. Wagener het in het Rotterdams Nieuwsblad van 1.67.1963 in verband
met Kroll over een 'breed aangezette stijl'. Volgens de Arnhemse Courant van 1.4.1963
deden de 'grote gebaren' van Brendel denken aan ochtendgymnastiek. In ieder geval leek
de kwaliteit van het ensemble te kort te schieten.
104 Zie voor dit alles W. Hartering, Telegraaf 19.9.1966; C. van Hoboken, Trouw 20.9.1966; Ben
Bos, Nieuwe Linie 24.9.1966; Anton Deering, Algemeen dagblad 19.9.1966; Simon Kosrer,
Haarlems Dagblad 29.11.1966; NRC 19.6.1966; W. Boswinkel, Algemeen Handelsblad 19.9.1966.
105 Alleen in 1973 lijkt het de Haagse Comédie met Een poppenhuis nog één keer gelukt te zijn
om in deze stijl te overruigen. Daarbij moet worden aangetekend dat er in de recensies op
deze 'museumuirvoering' (Manuel van Loggern, Algemeen Dagblad 17.9.1973) geregisseerd
door Guido de Moor, maar heel weinig aandachr was voor de verrichtingen van de acteurs.

321

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

vaker en gedetailleerder ingegaan op zaken die als s t o r e n d werden ervaren. De
volgende passage, afkomstig u i t de recensie die Willem Jan O t t e n schreef n a a r
a a n l e i d i n g van Pijlers van de samenleving (Haagse Comédie, 1978), is daar een m o o i
voorbeeld van.
'Hadden deze Amerikanen iets ernstigs te melden, dan beenden ze energiek naar
Bernick, ten einde, met h u n mond op ongeveer tien centimeter afstand van zijn
mond te gaan staan roepen; waren ze uitgepraat, dan liepen ze weet naar een uithoek van het toneel, al dan niet achterna gezeten doot de hoofdpersoon. Ik kan er
maar niet aan wennen, aan dit van elke betekenis verstoken steunzooltoneel.
Over deze geheimzinnige, uit een mij onbekend tijdvak stammende drentelpatronen zou eens een verhelderend essay moeten worden geschreven. Ze komen
mij voor de resten te zijn van iets dat onze betovergrootouders in een vlaag van
kunstzinnige mensendieck bedacht hebben. 106 Het toneel van de Haagsche Comédie wordt, zo lijkt het, beheerst doot huiver, door een horror vacuï dat van elke
woordenwisseling een stram ballet maakt, elke stilte vult met gestileetde gebaren, alles wat in de wetkelijkheid een eigen, vaak traag ritme heeft, onderhevig
laat zijn aan vliegende versnellingen, elke gedachtenpauze elimineert ten behoeve van een zo gesmeerd mogelijke afwisseling, elke weifeling in de dictie uitbant
om vóór 23.00 u u t klaar te kunnen zijn. [...] [SJteeds had men al van repliek gediend voor we de vraag goed en wel gehoord hadden. We bengelden achter de
handeling aan, als conserveblikjes achter een zo juist getrouwd Lelijk E e n d j e . ' m

Daniël de Lange (Volkskrant 27.9.1973) merkte op dat de 'regie met grote en scherpzinnige
aandacht de ontdekking van de werkelijkheid die Nora stapsgewijs doormaakt' volgde.
Van den Bergh (Parool 17.9.1973) roemde in dit verband de slotscène die Trins Snijders in
alle koelte zeldzaam overtuigend en waar maakte om daar aan toe te voegen dat de Haagse
Comédie naar 'die waarheid in toon, gebaat en houding [zou] moeten blijven zoeken in
een tijd die op gracieuze afwerking en stijlvol raffinement wellicht raakt uitgekeken'.
106 Klachten over mise-en-scènes die te beweeglijk waren, werden hier sinds de jaren negentig van de vorige eeuw al geuit. !n eersre instantie ging het steeds om die ensceneringen,
vaak van buirenlandse herkomst, die niet in de 'symbolistische' stijl werden gespeeld.
Vanaf 1905 werd in dit verband ook 'het steeds op eikaars stoelen gaan zitten' genoemd,
een truc die met het spelen van een Franse comédie werd geassocieerd (1913) (J.H. Rö'ssing,
Nieuws van den Dag 27.11.1905 en 8.2.1913). Later, in 1939, werd onophoudelijke beweeglijkheid in verband gebracht met een society-stuk (E., Algemeen Handelsblad 17.4.1939).
Toch is die beweeglijke mise-en-scène blijkbaar iets dat tot de conventie is gaan behoren.
Klachten etover worden pas in de jaren zeventig frequent. Zie hiervoor de volgende noot.
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In de jaren zeventig werd zo definitief duidelijk dat er andere wegen bewandeld
moesten gaan worden. Het mikken op psychologische geloofwaardigheid in een
conventionele, toneelmatige stijl werd niet langer getolereerd. Hoe het dan wel
moest en wat het vervolg was op die versoberde Spoken van Croiset, dat zijn vragen die hieronder beantwoord zullen worden.
9.6

De periode 1972-1988

9.6.1 Stilering en abstractie in de grote zaal
Vanaf het moment dat ensceneringen, gespeeld in een conventionele, toneelmatige stijl en mikkend op psychologische geloofwaardigheid in de pers steeds nadrukkelijker onder vuur werden genomen, kwamen er in de grote zaal twee reacties. Of regisseurs gingen een zekere mate van stilering nastreven, zonder dat de
suggestie van werkelijkheid helemaal overboord werd gezet; óf ze kozen voor een
duidelijke en bewuste breuk met de 'realistische' speelstijl.
107 Willem Jan Otten, Vrij Nederland 23.12.1978. Ook Jac Heyer reageerde scherp op deze enscenering. Hij ging daarbij vooral in op de dictie: niettemin hindert mij de orarorische behandeling van de tekst; het is techniek om zinnen ergens anders dan bij punten en komma's af te breken en met overdreven rijzen en dalen van de stem kracht bij te zetten. Dat
heer dan de stijl van de Haagse Comédie, voor mij een ouderwetse techniek, waarvan dit
gezelschap een gevangene is geworden (NRC 4.1.1579). Vergelijk ook wat Niek Vroom over
deze enscenering schreef in de Waarheid van 4 december 1978: Het is weliswaar een goed
verzorgde voorstelling in historisch kostuum [... maar hij] lijkt in elkaar gezet met behulp
van een al wat verouderd handboek voor toneel.
Van de drie punren die Otten en Heyer hier kritisch aan de orde stelden- de opgelegde mise-en-scène, gestiek en dictie - kwam de kritiek op de mise-en-scène het vaakst terug,
meestal omdat hij zich kenmerkte door een reveel aan funcrieloze beweging. Karel van
Muyden (Eindhovens Dagblad 13.9.1971) vond de mise-en-scène die Christidis 'bedacht'
had voor Een vijand van het volk (Globe, 1971) met al het 'geagiteerde heen en weer geloop'
'veel te uitvoerig'. Naar aanleiding van de ook door Coolen bij de Haagse Comédie geregisseerde Hedda Gabler (1977) schreef Heyer (NRC 20.9.1977) over 'obligaat met loopjes rond
het meubilair die je in elk conventioneel blijspel aan kunt treffen'. Gortzak (Volkskrant
19.9.1977), die de zeer beweeglijke mise-en-scène in zijn recensie roemde, voegde daar wel
aan toe dat Coolen 'z'n acteurs wel eens iets te veel over het toneel [liet] stappen'. Vergelijk
ook Van den Bergh (Parool 3.11.1979) over Kleine Eyolf (Haagse Comédie, 1979): 'wat al teveel beweeglijkheid om een indruk van totale stilstand te vermijden.' Vergelijk over deze
enscenering ook André Rutten, Trouw, 3.11.1979: soorr toneel datje wat ontwend bent geraakt; Daniël de Lange, Volkskrant 3.11.1979: [in I een] overdaad aan rhearrale bedoelingen,
aan tragische gebaren en houdingen nog voor dat de afgrond der gevoelens gepeild is.
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Ton Lutz lijkt voor De wilde eend en Spoken, die hij achtereenvolgens in 1973 en
1975 bij Globe regisseerde, voor die eerste optie te hebben gekozen. Naar aanleiding van De wilde eend constateerde Jan Paul Bresser dat Lutz alle opsmuk had
weggeknipt, krullen had rechtgebogen en de tekortkomingen van de personages
bij de spelers visueel zichtbaar had gemaakt zonder onmiddellijk in een karikatuur te vervallen. Hij noemde de enscenering dan ook een lichte uitvergroting in
de richting van het groteske. Zo rechtstreeks werd het niet door alle recensenten
geformuleerd, maar in ieder geval uitte niemand naar aanleiding van deze twee
ensceneringen kritiek op conventionele spelelementen die de werkelijkheidssuggestie hadden verbroken.108 Ook lijkt men het erover eens geweest te zijn dat Lutz
niet op zo'n complete werkelijkheidssuggestie was uitgeweest maar dat hij doelbewust een klein beetje van het realisme was afgeweken.109

108 Jan Paul Bresser, Volkskranr 4.1.1974. Joop Bromet (Elsevier 2j.r2.1973) noteerde dat de
personages in deze enscenering haasr mechanisch aan elkaar waren geklit zodat er geen
ontkomen meer mogelijk was en noemde Gregers daar het duidelijkste voorbeeld van:
'een speelpoppetje dat eenmaal opgewonden bepaalde bewegingen móet maken'; Dubois
sprak in het Vaderland 10 januari 1974 van een zekere ironie (om de talrijke onwaarschijnlijkheden verteetbaat te maken); Jan Spierdijk (Telegraaf 15.12.1973) was van mening dar
Lutz van de werkelijkheid was uitgegaan maat, als met een aanwijsstok, de symboliek in
het stuk aanwees waat die maat aan de orde was. Alleen Koolhaas klaagde over de ergerlijke inzetten van Edda Barends als Hedvig, 'dat soott kinderlijkheid dat men op het toneel
nog steeds als levensecht schijnt te beschouwen' (Vrij Nederland 12.1.1974). De recensent
van de NRC sprak over 'supernaruralistisch spel' en 'understatement' en had, omdat de
dramatische momenten nu verloten gingen, wel een wat bredere speeltrant of verdergaande stileting gewenst. Naar aanleiding van Spoken (Globe, 1975) werd in de Haagse
Courant van 11 maarr 1975 over analyserende, niet ironiserende karikaturen geschreven.
Jan Paul Bresser (Volkskranr 18.3.1975) sprak over rechtstteeks uitgetekende tollen, zondet
buitensporige accenten of overtollige versieringen maar wel met de nodige, scherpe
nuances. Daarbij werd een en ander zo heftig mogelijk uitgevoerd, was er sprake van een
opmerkelijke theatrale emotionaliteit en stetk aangezet spel (Rutten, Trouw/Kwartet 19.3.
1975; A. Koolhaas, Vrij Nederland ?.?.i975; H. van den Bergh, Parool 11.3.1975). Ook hier
was Koolhaas de enige die een stotend, conventioneel element omwaaide: Engstrand werd
in zijn ogen gespeeld als een ouderwerse, negentiende-eeuwse marqué.
109 Het is onduidelijk of ook Een poppenhuis (1979) door Toneelgroep de Appel in deze categotie
thuishoott. Zo had Hanny Alkema (NRC 10.9.1079) her onder meer over genuanceerd spel en
een gearticuleetde spreektoon die voot voldoende relativering zotgden en maakten Ko van
Leeuwen (Haatlems Dagblad 10.9.1979) en Jan Spierdijk (Telegraaf 10.9.79) melding van een
lichte (komedie)toon tot het laatste bedrijf. Maar er werd ook gesproken van een enscenering
die gemaakr was mer 'beproefde middelen' en van een mislukte poging om echte mensen te
creëren (Daniël de Lange. Volkskrant 8.9.1979 en Anton Deering, Algemeen Dagblad 10.9.1979).

324

'SPEEL

EEN

ECHT,

LEVEND

MENS!'

In vier grote zaal-producties werd de keuze voor die tweede optie gemaakt, een
duidelijke breuk met de realistische speelstijl dus, alhoewel daar onmiddellijk bij
moet worden aangetekend dat het beeld dat uit de recensies naar voren komt in
alle vier de gevallen tamelijk diffuus blijft. De eerste van deze vier was de Hedda
Gabler die Hans Croiset in 15172 bij Globe regisseerde. Daarna volgden nog een
Bouwmeester Solness (Theater, 1575»), een John Gabriel Borkman (Publiekstheater, 15182)
en een Wanneer wij doden ontwaken (RO Theater, 1584).110
De meest uitgesproken vertegenwoordiger van deze groep was de door
Marquardt bij het Publiekstheater geregisseerde John Gabriel Borkman. Hier was
sprake van een consequent doorgevoerde abstrahering. De acteurs bewogen zich
door de ruimte via abstracte patronen die in een traag tempo waren uitgevoerd.
Bobkova sprak zelfs van een choreografie, waarbij vooral de cirkels die de zusters
Ella en Gunhild om elkaar heen trokken in het oog sprongen. Ze namen daarbij
vaak een verstarde, versteende houding aan. De gebaren die ze maakten waren
uitvergroot en verliepen traag. Hun gezichten bleven onbeweeglijk en er werd op
een gedempte, monotone manier gesproken.111
In de drie andere ensceneringen moet ook van zulke traag uitgevoerde, geometrische (dus abstracte) bewegingspatronen sprake zijn geweest, maar de houdingen en gebaren van de acteurs zijn minder makkelijk te fixeren.112 Zo stonden
bij de Bouwmeester Solness van Theater recensenten die van menig waren dat Solness, Aline en Hilde 'niet natuurlijk', 'symbolisch' dan wel 'schematisch' werden
gerepresenteerd, tegenover recensenten die in ieder geval de manier waarop

110 Het gaat hierbij ovetigens steeds om ensceneringen waarin ook de ruimte steeds 'gestileerd' was en in de vormgeving dus afstand werd genomen van de negentiende eeuw.
irr Alleen Erhart en Foldal zorgen, met een woord van Bobkova, voor enige tutbulentie (Hana
Bobkova, Finandeele Dagblad 10.12.1982. Zie voor de verdere informatie André Rutten,
Trouw 18.10.1982; Ko van Leeuwen, Haarlems Dagblad 18.10.1982; Kester Freriks, NRC 18.
10.1982; Piet Ruivenkamp, Haagse Courant 18.10.1982; Joost Stemheim, Haagse Post 30.10.
1982).
112 Zie hiervoor Ischa Meijer, Parool 23.11.1972 ('stereotiep geometrisch'); Daniël de Lange,
Volkskrant 24.11.1972 ('heksenkringen'); Jaap Koopman, Haagse Courant 17.3.1979 ('choreografie'); Hana Bobkova, Financieele Dagblad 6.4.1979 ('lopen grote afstanden om elkaar
te ontmoeten'); Peter Liefhebber, Telegraaf 21.2.1984 ('gelijnde bewegingspatronen'); Hana
Bobkova, Financieele Dagblad 18.4.1984 ('geometrie').
113 André Rutten, Trouw 19.3.1979; Daniël de Lange, Volkskrant 19.3.1979; Bert Jansma, Binnenhof 12.4.1979 tegenovet Piètre H. Dubois, Vaderland 10.4.1979; Hana Bobkova, Financieele Dagblad 6.4.1979; Anton Deering, Algemeen Dagblad 19-3-1979-
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Solness gespeeld werd als realistisch of 'net daaronder' karakteriseerden.113 Bij
Wanneer wij doden ontwaken werden de uitersten wat dit betreft vertegenwoordigd
door Hans van den Bergh en Hanny Alkema en door Jac Heyer. De eerste twee
noteerden achtereenvolgens dat het in de handeling nergens om gewone mensen
leek te gaan en dat het spel strak en emotieloos was. Jac Heyer sprak van vier
realistische hoofdpersonages, omringd door symbolische figuranten.114
Ook bij de Uedda Gabler was geen sprake van realistisch acteren, daar was
iedereen het wel over eens, maar men verschilde van mening over de vraag of het
hier om 'geabstraheerd toneelspelen', of om 'stijfheid' en 'ouderwets schools en
sentimenteel' ging.n>
Alhoewel het beeld allesbehalve compleet is, kan met enige voorzichtigheid toch gesteld worden dat er in deze vier ensceneringen steeds sprake was van
(meerdere) personages die in ieder geval gedurende een gedeelte van de enscenering, verstard, versteend, op een als niet realistisch ervaren stijve of mechanische
manier bewogen. Alsof het niet om mensen ging maar om willoze geesten, poppen of marionetten.
9.6.1 Betekenisvol acteren in de kleine zaal
In de kleine zaal lagen de zaken, wat de speelstijl betreft, gecompliceerder. Wat
het meest in het oog springt was dat daar waar in de grote zaal een aantal regisseurs hun toevlucht nam tot stilering of abstractie, het in de kleine zaal een tegenovergestelde kant opging, die van de 'de-stilering'. Natuurlijk werd men hier
alleen al door het feit dat het om kleine zaal-producties ging, gedwongen om
naar een andere, 'kleinere' speelstijl op zoek te gaan, maar er bleek meer aan de
hand te zijn dan alleen dat.

114 Parool 20.2.1984, Volkskrant 20.2.1984 en NRC 23.2.1984. Hana Bobkova (Financieele Dagblad 18.4.1984] zit daar tussen in: een vrij en ontspannen bewegende Maja tegenover de
strak, srar en uiteindelijk als mechanische poppen bewegende Rubek en Irene.
115 Ischa Meyer, Parool 23.11.1972 en ook Daniël de Lange, Volkskrant 24.11.1972 tegenover
NRC 23.11.1972 en Jan Spierdijk, Telegraaf 24.11.1972. Een gelijksoortig velschil in waardering is er bij deze laarste enscenering voor de dictie. Er wordr zowel over 'gestileerde tekstbehandeling' als over 'toneeltoontjes' gesproken. Zie hiervoor André Rurten, Tijd 23.11.
1972 en Algemeen Dagblad 24.11.1972. De enige andere, expliciete opmerking over dicrie
betreft de Bouwmeester Solness. Daar zou ren dele in normale spraak, ten dele in hoofdletters gesproken zijn (Daniël de Lange, Volkskrant 19.3.1979).
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Zo omschreef Gerardjan Rijnders het gedrag van de acteurs in de Hedda Gabler
van het Onafhankelijk Toneel (1977) als dat van 'hele normale, burgerlijke mensen',
'mensens die bij elkaar op bezoek komen, in fotoalbums bladeren of zich een kogel
door het hoofd jagen: onaangedaan, uitgeblust, amateuristisch vergeleken met de
hysterische theaterbedenksels die we volgens de code van ï^e-eeuws melodrama
zo langzamerhand zijn gaan zien als echte, tragisch levende mensen.' Het ging
hier dus om een manier van acteren die polemiseerde met de manier waarop er in
conventionele, grote zaal-producties geacteerd werd, bijvoorbeeld in de door Otten
en Heyer zo scherp bekritiseerde Pijlers van de samenleving van de Haagse Comédie.
Volgens de 'aanhangers' ging het bij deze nieuwe maniet van acteren, om
zoveel mogelijk 'gewoon doen', was er steeds sprake van een alledaagse terloopsheid of vanzelfsprekendheid. Of, om met Ko van Leeuwen te spreken, om een acteren zonder toneeltoontjes en zonder overbodige loopjes.116 Tegenstanders waren
daarentegen van mening dat hier sprake was van slecht of niet-acteren. 'Het lijkt
wel of Jan Decorte zijn acteurs verboden heeft te acteren', riep Daniël de Lange uit
naar aanleiding van de Rostnersholm die Decorte in 15178 bij het RO Theater regisseerde. Het ontbreken van 'toneeltoontjes' weid door deze tegenstanders vaak beoordeeld als 'monotoon'. Daarbij klaagde men dan over de slechte vetstaanbaarheid. Meer dan eens viel in dit verband de kwalificatie amateuristisch.117
Bij de behandeling van het gebruik van de ruimte in de kleine zaal werd eerder
onderscheid gemaakt tussen ensceneringen waatin de Ibsen-stukken in een 'toneeldecor' waren gesitueerd en ensceneringen waarin die stukken waren overgezet
116 Ko van Leeuwen, Haarlems dagblad 30.10.1978. Zie verder Jac Heyer, NRC 4.11.1978; Hana
Bobkova, Financieele Dagblad 21.11.1980; André Rutren, Trouw 18.1.1982.
117 Zie Willem Jan Otten, Vrij Nederland 1.10.1977 ('quasi-amateuristisch'), Tubantia ?.?.i98o;
Piet Ruivenkamp, Haagse Courant 16.1.1982; Piet Ruivenkamp, Haagse Courant 19.3.1984;
Kester Freriks, NRC 23.3.1984. Behalve in de twee genoemde ensceneringen, lijkt ook in
Landschap zeezicht (naar De vrouw van de zee, Onafhankelijk Toneel, 1980) en Hedda Gabler
(RO Theater, 1982) sprake geweest te zijn van deze 'ge-de-stileerde' acteerstijl.
Het antwoord op de vraag in hoeverre hier recht werd gedaan aan Ibsens natuurlijkheidseis, zal van toeschouwet tot toeschouwer verschild zal hebben en zal in ieder geval afgehangen hebben van de mate waarin de toeschouwer bereid was om deze manier van acreren als een legirieme manier van het verbeelden van de werkelijkheid op her toneel te
zien. In het algemeen kan men stellen dat de acteerstijl zozeer inging tegen de heetsende
acteerconventies dat het moeilijk geweest zal zijn om 'het acteren' te vergeten, om niet
steeds ook 'het acteren' te zien.
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naar een andere, recentere historische periode. Deze veranderingen ten opzichte
van de door Ibsen aangegeven ruimte hadden nogal wat consequenties voor de
handelingen van de acteurs.
Voor die eerste groep - Ibsen in een 'toneel'decor - is dat evident. In hoofdstuk zeven is beschreven hoe de handelingen van de acteurs in de Hedda Gabler
van het Onafhankelijk Toneel (15177) waren aangepast aan het achterstevoren op
het toneel opgebouwde, negentiende-eeuwse coulissendecor. Niet alleen speelden
de acteurs voor het merendeel van de tijd met de rug naar het publiek toe - iets
wat werd volgehouden tot en met het halen van het slotapplaus - ook was zichtbaar wat er in de coulissen gebeurde: hoe de toneelknecht het gordijn ophaalde
en liet zakken, hoe de acteurs zich gereed maakten om op te komen, wat ze deden
als ze af waren en hoe de toneelknecht het pistool afschoot terwijl Hedda, die op
dat moment geacht werd zelfmoord te plegen, in de coulissen stond toe te kijken.
Ook de handelingen met emmer, water en zout om de zee te representeren (Landschap zeezicht, naar De vrouw van de zee, 15180] en bijvoorbeeld het momen
dat mevrouw Helseth Rebekka een molenrad voorhield (Rosmershotm, 15184), zijn
eerder al aan de orde gekomen. Het ging hier steeds om handelingen die in Ibsens
tekst niet waren terug te vinden en die benadrukten dat het slechts om toneel
ging. Door op deze manier de door Ibsen nagestreefde werkelijkheidssuggestie te
verbreken, werd duidelijk gemaakt dat de stukken van Ibsen niets met 'werkelijkheid' van doen hadden.
Ook in die tweede groep ensceneringen dicteerde het decor handelingen
die afweken van dat wat Ibsen aangaf, al was dat hier minder dwingend. Door de
gebeurtenissen te verplaatsen naar een andere historische periode, bevolkten
Ibsens personages ineens het nazi-Duitsland van de jaren dertig (Hedda Gabler,
1982) of het kleinburgerlijke Nederland van de jaren vijftig (Rosmersholm, 15178).
Alleen al door de sterk negatieve associaties die hierdoor werden opgeroepen, werden de personages ontmythologiseerd. Ze verloren bij voorbaat al iedere heroïek.
Die ontmythologisering werd bekrachtigd door hun gedrag, of liever gezegd: in het contrast dat zichtbaar werd gemaakt tussen hun woorden en hun
gedragingen. Op z'n bondigst geformuleerd komt het er op neer dat Ibsens personages als leugenaars te kijk werden gezet.118 Onder die zo gewoon mogelijk, bijna
118 In deze ensceneringen was het bediendend personeel steeds de eerlijke, nuchtere, menselijke uitzondering.
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monotoon uitgesproken tekst verrieden hun bewegingen en gezichtsuitdrukkingen wie ze, in de ogen van de regisseurs en acteurs, werkelijk waren. Men kan dan
ook zeggen dat de bewegingen, gebaren en gezichtsuitdrukkingen in deze ensceneringen belangrijker waren dan de tekst, want zij vertelden het ware verhaal en
dat was bepaald niet het verhaal van een aantal salonfähige negentiende-eeuwers
dat Ibsen voor ogen moet hebben gestaan.
Over het spel in Rosmersholm (1978] schreef Jac Heyer: 'De speeltrant is onderkoeld, klein, terloops en herinnert aan de aanpak van het Onafhankelijk Toneel.
Het lijkt zo gewoon dat veel recensenten het aanzien voor slecht of niet-acteren.
Ik vind deze speelwijze hoogst ongewoon. In een grote concentratie wordt gepoogd gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding en gebaar aan te passen bij de
betekenis die men aan de tekst geeft, met name die van onderdrukking van alle
spontaniteit. Niet voor niets wordt gezegd dat niemand in huize Rosmersholm
ooit heeft gelachen.' Zo liet Paul Gieske in de rol van Rosmer in zijn houding de
ware Rosmer zien. Je kon aan hem zien dat hij geen moment geloofde in de keuzemogelijkheden van de vrije mens. In zijn bange, stijve gestalte gaf hij de impotentie en andere frustraties van Rosmer een weloverwogen vorm.119
Waar Decorte zijn acteurs in het spel duidelijk liet maken dat alle spontaniteit in huize Rosmer onderdrukt werd, daar liet Woudstra in zijn Hedda Gabler
(1982) juist zien hoe de personages, als verwende kinderen, geen weerstand konden bieden aan de impulsen die hen vanuit hun onderbewuste bereikten.
Zeer duidelijk was dat zichtbaar in de manier waarop Thea Korterink de
rol van Hedda vertolkte. Geen tragische titelheldin met, zoals Ibsen dat wilde, een
zekere edele en voorname uitsttaling, maar een 'wat gemeen uitgevallen Joop ter
Heul', 'een burgerlijke bakvis die maar geen speelgenootje kan vinden voor de
mieterse spelletjes die ze bedenkt'.120 Deze Hedda werd niet gedreven door het
verlangen om te domineren, maar wilde slechts, verwend als ze was, haar zin
doordrijven. Hier was ook geen sprake van een destructieve kracht, maar van een

119 Jac Heyer, NRC 4.11.1978; Ko van Leeuwen, Haarlems Dagblad 30.10.1978.
120 Renske Heddema, Volkskrant 18.1.1982; Jac Heyer, NRC 18.1.1982. Hedda wordt verder nog
gekarakteriseerd als een kind, een kindvrouwtje, een puber, een kleurloos meisje. Zie achtereenvolgens Hana Bobkova, Financieele Dagblad 29.1.1982; Heddema; Heyer; Haarlems
Dagblad 18.1.1982. Sternheim (Haagse Post ?.i?.i982) spreekt over de 'de gedaante van kinderlijke onschuld', die Hedda aanneemt.
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ongemotiveerd, automatisch handelen en niet van perverse wreedheden maar
van pesterijtjes uit verveling.121
Een en ander werd fraai geïllustreerd in de manier waarop Woudstra de
verbranding van het manuscript had geënsceneerd: niet doelbewust, de bladen
één voor één in de kachel werpend, maar, als vanzelf, terloops: 'Het verbranden
van Eilerts manuscript komt plotseling over haar en ze doet het in een morsig
fonteintje, met lucifers. Het is geen daad van allure.'IZZ
Ook Jürgen was hier niet de vakidioot die een hoogleraarschap ambieerde,
maar een paniekerig moederskind, zeer aanhankelijk ten opzichte van zijn tante,
laf, latent agressief en blèrend bij het minste of geringste.123
Een vergelijkbaar uitgangspunt lag ten grondslag aan de Kosmersholm van
Frans Strijards (1984]. Ook Rudolf Lucieër speelde Rosmer als een kind: een bang,
stuurloos kind dat steeds z'n angst de baas trachtte te worden, zich wilde vermannen en in die pogingen motorisch gestoord raakte. Dat 'vermannen' gold ook
de lustgevoelens die Rebekka in hem wakker riep. Angst en begeerte verrieden
zich echter in infantiele, dwangmatige handelingen als het losrukken van gordijnen, het breken van kleerhangers en het in de neus stoppen van een aantal
lipstiften.124
Het belang van deze Rosmersholm van Strijards lag echter ergens anders. Het was
de 'kleur' van deze enscenering die hem - waar het om Ibsen in de kleine zaal gaat
- tot een keerpunt maakte.
De makers van de ensceneringen die hierboven aan de orde kwamen, werd
in de pers wel verweten dat ze 'slechts' op een parodie of karikatuur uit waren ge-

in

Bobkova. Vergelijk ook Heyer: een puber die de reikwijdre van haar machinaties niet doorziet en die haar omgeving zo wil herinrichten totdat het klopt met wat zij zich ervan
wenst voot te stellen; Heddema: Hedda verliest haar tetloopsheid geen moment. Een hardop denkend kindvrouwtje zonder pathetiek. Ze constateert doodleuk dat ze verloren is.
122 Haarlems Dagblad
123 Heyer; André Rutten, Trouw 18.1.1982; Hans van den Bergh, Parool 18.1.1982; Bobkova;
Niek Vroom, Waarheid 18.1.1982; Sternheim. De Eilert in deze enscenering wetd omschteven
als een geaffecteerde, nerveus giechelende en koketterend fat die in een permanente staat
van latente, puberale hysterie verkeerde. Typeringen voor Brack waren onder meer een geile
rokkenjager en een keiharde diplomaar, zo correct, zo geanimeerd glimlachend ook, dat de
valsheid van zijn bedoelingen afdroop. Zie hiervoor ook Heddema en Haarlems Dagblad.
124 Tom Blokdijk, Groene Amstetdammer 25.4.1984.
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weest. Omdat het er echter steeds om ging, zoals hierboven werd betoogd, de tegenstelling zichtbaar te maken tussen wat het stuk of de personages pretendeerden te zijn, en wat of wie ze werkelijk waren, is die kwalificatie niet terecht.
'Onderzoekstheater', een andere term die geregeld opduikt in de recensies, is hier
beter op zijn plaats. De manier van acteren had in ieder geval niets van doen met
de manier van acteren in een klucht of komedie.
Toch kan gesteld worden dat Strijards in het zoeken naar die lichaamstaal zo ver ging dat Ibsens stuk wel van kleur móest verschieten. Hij liet zijn
acteurs dingen doen die zelfs verwende kinderen wel uit hun hoofd zouden
laten. De enscenering kreeg daardoor een grotesk en karikaturaal karakter.125 In
de ensceneringen die na 15184 hier nog in de kleine zaal te zien zouden zijn, werd
dat groteske steeds als uitgangspunt genomen. Dat gold zowel voor de Ibsens in
een toneeldecor als voor de Ibsens in een andere historische periode. Daar waar
er tot dan toe in de kleine zaal-producties steeds een zekere spanning was geweest tussen de tekst en het gedrag van de personages, verdween die spanning
na de Rosmersholm van Strijards. Wat voor die tijd onderzocht werd, werd nu vanaf aanvang als bekend verondersteld en als onomstotelijk feit gepresenteerd.
Door de manier waarop bijvoorbeeld Jan Decorte Hedda Gabler onder de titel Op
een avond als toneelstuk presenteerde, kon de enscenering niet anders dan als een
parodie begrepen worden.
Dat gold allereerst de manier waarop de personages van het stuk zich gedroegen. Niet 'zo gewoon mogelijk', zoals dat bij het Onafhankelijk Toneel in
1977 het geval geweest was, maar als twee-dimensionele stripfiguren.126

125 Iemand die zich superieur voelde, ging bijvoorbeeld op een krukje sraan (Tom Blokdijk).
Per Justesen (Parool 20.3.1984) karakteriseerde de personages algemeen als stripfiguren.
116 L. Oomens, Algemeen Dagblad 17.3.1985: 'Hun gedragingen en emories zijn in Decorte's
bewerking Teruggebracht tot komisch gedoe dat nog het meest doet denken aan de humor
van Kamagurga'. Hans Oranje, Trouw 14.3.1986: '[...] een twee-dimensionaal beeldvethaal
waarin het de toeschouwer geen enkele moeite kost zelfde balonnetjes te tekenen om de
summiere teksten die uit de monden van de acteurs komen'. Jan Middendorp (Volkskrant
14.3.1986) noemde de enscenering een wilde slapstick voor vier acteurs en een toneelknecht. Marian Buijs geeft in het Haarlems Dagblad van iz maart 1986 de details: Hedda
zag er niet alleen uit als een bolle pop, zij sprak en bewoog ook als zodanig. Verder Brack:
een voortdurend grinnekende idioor; Lovborg: een stotterende miezer; Elvsted: een sentimentele oude vrijster, gedurig snikkend.
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Maar niet alleen de personages uit het stuk werden geparodieerd, ook het fenomeen 'toneelvoorstelling' moest eraan geloven. Dat karikaturale, stripfiguurachtige gedrag gold ook de leden van het gezelschap zelf, inclusief regisseur en
toneelknecht. Ze presenteerden zichzelf allemaal als onhandige, houterige amateurs.
Dat begon al door een inleiding van de regisseur waarin hij vertelde dat
bij een brand het decor verloren was gegaan en twee (mannelijke) acteurs er het
leven bij hadden gelaten. Dat relaas werd door de toneelknecht geïllustreerde met
een brokkelige pantomime voor twee handen terwijl vanachter het houten schot
de acteurs met onnozele hoofden schichtig het publiek inkeken. Verder beperkte
de toneelknecht zich tijdens de voorstelling niet alleen tot dat wat des toneelknechts is (zoals de toneelknecht bij de Hedda Gabkr van het Onafhankelijk Toneel), hij bemoeide zich ook nadrukkelijk met de gang van zaken op het toneel: zo
proostte hij om het hoekje even mee als het glas werd geheven en hield hij een rode
lamp vast op het moment dat Thea een smartlap zong.
Ook in de zeer doorzichtige manier waarop Decorte in zijn eentje een dialoog tussen Jürgen en Eilert speelde, werd de kunstmatigheid van het fenomeen
toneelvoorstelling geparodieerd: hij rende achter het houten schot heen en weer,
sprak aan de ene kant de ene claus, aan de andere kant volgde dan (met brilletje,
jasje en stotterend) de repliek.127
De twee ensceneringen waarin de Ibsen-stukken naar een andere historische periode waren verplaatst, de Hedda Gabkr bij Piek (1985) en de Een poppenhuis
bij Globe (15186'), kenmetkten zich door een vergelijkbaar uitgangspunt. Ook hier
liet men er van begin af aan geen misverstand over bestaan dat het om een klucht
op tekst van Ibsen ging.128

127 Zie voor de elementen uit deze beschrijving Jac Heyer, NRC 13.3.198«; Buijs; Henze Pegman, Utrechts Nieuwsblad 12.4.1986; Maarten van Nispen, Parool 13.3.1986.
128 Voorzichtigheid is hier overigens geboden omdat er bij de Hedda GaMer van Piek maar één
recensie is (Rester Freriks, NRC 6.6.1985) en omdat de recensenten het bij de enscenering
van Een poppenhuis van 1986 absoluut oneens waten over de aard van de handelingen die ze
zagen (kluchtig, katikaturaal of psycho-realistisch). Overigens hoort wat acteren betteft
ook De vrouw van de zee (Zeno, 1987) in deze gtoep thuis. In het Algemeen Dagblad van 5
december 1987 schreef L. Oomens bijvoorbeeld: Borkel laat in de handeling zien wat et
vermoedelijk in het hoofd van de personages omgaat: het groteske wordt door de acteurs
rond Ruitet benadrukt. Zie ook Marian Buijs, Volkskrant 5.12.1987 en Hein Janssen, Haarlems Dagblad 3.12.1987.
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9.6.3 Betekenisvol acteren in de grote zaal
Hierboven werd Jac Heyer geciteerd die naar aanleiding van de Rrwmersholm (15)78)
zijn bewondering uitsprak voor de nieuwe, 'ge-de-stileerde' acteerstijl: 'Ik vind
deze speelwijze hoogst ongewoon. In een grote concentratie wordt gepoogd gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding en gebaar aan te passen bij de betekenis
die men aan de tekst geeft [...].' In deze enscenering werden de handelingen van
de personages belangrijker dan de woorden die Ibsen hun in de mond had gelegd.
De handelingen van de personages kregen hier hun eigen betekenis en moesten
ook als zodanig geïnterpreteerd worden. Eenjaar eerder had Heyer, overigens als
enige, iets vergelijkbaars gesignaleerd bij de Hedda Gabler van het Onafhankelijk
Toneel (15177). In zijn ogen verschafte de positie die de acteurs ten opzichte van elkaar innamen en de momenten waarop ze naar elkaar keken of juist niet, de toeschouwer evenveel informatie als de woorden.
Die Hedda Gabler van het Onafhankelijk Toneel is het begin geweest van
een nieuwe kijk op acteren. In ieder geval geldt voor alle Nederlandse Ibsen-ensceneringen die hier vanaf 15177 te zien zijn geweest - en dat geldt voor zowel de
grote - als de kleine zaal-producties - dat de handelingen van de acteurs steeds
door één of meer recensenten als betekenisvol werden geïnterpreteerd. 129 Hier-

129 Dat betekent overigens niet dat er vóór 1977 door regisseurs nooit iets dergelijks werd nagesrreefd. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de geabstraheerde speelstijl die Hans Croiset
zijn acteurs in 1972 oplegde wel gesignaleerd werd, maar dat niemand er een berekenis
aan wist toe te kennen. Alleen Daniël de Lange (Volksktant 24.11.1972) maakte een opmerking over 'de heksenkringen die Hedda rond Levborg draait'. De vroegsre opmerking over
een betekenisvolle mise-en-scène stamt uit 1903 en wetd gemaakt door Rössing naar aanleiding van een Franse Bouwmeester Solness die hij bijwoonde: 'De regisseur heeft [...] verzuimd in de mise-en-scène te doen uitkomen dat de eerste verschijning van Hilda van
zeer groote beduidenis is: want in haar komt de jeugd, het nieuwe leven, de nieuwe tijd
binnen. [...] De tegisseut heeft Hilda laten opkomen, alsof ze gewoon van de eene kamer in
de andere kwam'. Er zijn nog een paar andere voorbeelden te noemen, maar die lijken
roch van een andere orde te zijn. Het gaat daarbij roch meer om handelingen die dar dat
wat er gaande is illustreren: Zo brak Duse in 1906, als Rebekka (Rosmersholm), in haar hevige
gemoedsbeweging een houren vouwbeen in relkens kleinere stukken (J.H. Rössing,
Nieuws van den Dag 23.10.1906). Naar aanleiding van de Spoken van 1921 werd geconsrateerd dar in her rwee-gesprek russen mevrouw Alving en Osvald mer zirten en staan zichtbaar werd gemaakr hoe de verhoudingen lagen (NRC 24.4.1921). In 195e stond Fie Carelsen,
de mevrouw Alving in de productie van de Haagsche Comédie, op op het moment dat het
inzicht doorbrak (Ben van Eysselsreijn, Haagsche Courant 1.10.1956). Het kan natuurlijk
ook zo zijn dar de recensenren in hun gespirsr zijn op berekenisvolle handelingen na 1977
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boven is dat betekenisvolle acteren in de kleine zaal uitgebreid aan de orde geweest. Maar ook in de grote zaal-producties, bleek de handelingen van de acteurs
op een vergelijkbare manier gesemantiseerd te kunnen worden.
Negen maanden na de Hedda Gabler van het Onafhankelijk Toneel, ging
bij de Haagse Comédie ook een Hedda Gabler in première, in regie van Kees Coolen. André Rutten beschreef hoe Hedda en Jürgen in deze enscenering allebei hun
eigen speelhelft hadden. Hedda trok naar de lichte, open kant - een teken voor
haar hunkering naar openheid en activiteit - Jürgen naar de gesloten kant.
Daarnaast signaleerden meerdere recensenten hoe Anne-Wil Blankers als Hedda
het portret van haar vader op een betekenisvolle manier in de mise-en-scène
betrok.130
Ook in de andere, vaak als (te) conventioneel beoordeelde Ibsen-regies van
Coolen, was sprake van semantisering van de handeling. Zo stelde Hana Bobkova
in het Financieele Dagblad van \6 november 15179 dat 'de symboliek van het verhaal [...] door de mise-en-scène en door de plastiek van de acteurs helder over
[kwam] bij het publiek'. Ze interpreteerde de statische poses van Alfred Allmers
en zijn saaie bewegingspatroon als zijnde 'in overeenstemming met zijn gesteldheid. Hij is ontdaan door de dood van zijn zoon, echter zonder tot innerlijke bewogenheid te komen, zonder een werkelijk inzicht te krijgen in zijn situatie.'
Rita, schrijft Bobkova, werd als het ware gegrepen door dezelfde draaikolk die
haar zoontje naar de bodem van de zee had getrokken. Maar zij vocht ertegen en
werd, door pijn getroffen, opnieuw in golvende bewegingen door de ruimte geslingerd. Daniël de Lange concludeerde uit de trage bewegingen van Allmers, Rita
en Asta in het derde bedrijf, dat ze uitgebrand waren, als reuzen die zich bewust
waren geworden van hun dood gewicht.131
Ook bij Toneelgroep de Appel was men er in Een poppenhuis in geslaagd om
de handelingen van de acteurs op een hele onopvallende manier een meerwaarde
te geven. Zo sprak Hanny Alkema in haar recensie in de NRC van 10 seprember
betekenisvolle handelingen ontwaarden waar ze door de makers nier 'bedoeld' waren.
Vast staat dat er toen oog kwam voor de berekenissen die de acteurs mer hun handelingen
aan de tekst toe konden voegen.
130 André Rurten, Trouw 19.9.1977; Willem Jan Otten, Vrij Nederland 1.10.1977; Jac Heyer,
NRC 20.9.1977.
131 Volkskrant 3.11.1979. Jac Heyer (NRC 4.12.1979) onrwaarde zelfs in het gesmade Pijlers van
tic samenleving enkele vondsten in het acteren waarmee de handeling krachr werd bijgezer.
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151751 van een steeds glasheldere symboliek. En regisseur Eric Schneider was erin
geslaagd om daar geen zwaar nadrukkelijke illustraties van een innerlijke beleving van te laten maken. De bijbehorende handelingen leken steeds natuurlijk
voort te vloeien uit een toevallige bezigheid van de personages. Als voorbeeld
noemde zij onder meer het feit dat de Helmers, die steeds op de kindermeubels,
het hobbelpaard of op de schommel gezeten hadden, pas op het laatst, bij hun
eerste serieuze gesprek, plaats namen op de enige volwassen meubelstukken in
het vertrek: een pianokruk en een rieten armstoel.
Hana Bobkova kwam tot een vergelijkbare conclusie: 'In het begin van de
voorstelling bij het verschijnen van haar vriendin Kristine, houdt Nora in verdediging haar handen gekruist en drukt zij de poppen tegen haar borst. De boog
die zij in haar ontwikkeling heeft meegemaakt wordt dan aan het eind van het
stuk door het weggooien van de poppen in een heldere symboliek uitgedrukt. Het
is een volkomen reëel gebaar [...]. Als er sprake is van een zekere verrassing bij
deze interpretatie van Ibsen is het voornamelijk door deze transformatie van de
tekst in een concrete toneeltaal. Het gebeurt niet vaak - en zeker niet bij Ibsen dat men de symboliek zo duidelijk naar het leven toetrekt en het gewichtige thema van vroeger als een levend probleem presenreert.' Als voorbeeld vermeldde zij
verder nog de scène waarin Torvald als een generaal soldaatjes ging schikken naar
zijn bevelen, na de dictatoriaal uitgesproken veroordeling van Nora's gedrag als is
uitgekomen dat ze valsheid in geschrifte heeft gepleegd.133
Ook in de grote zaal-producties waar voor abstractie was gekozen, kon op deze
manier betekenis worden toegevoegd. Bovenal werden de personages door de in
een traag tempo uitgevoerde, abstracte bewegingen en vanwege hun verstard zijn,
beoordeeld als niet-levenden of geesten. Het feit dat het hier in de meeste gevallen om Ibsens ouderdomsdrama's ging en dus om de stukken waarin het levend
dood zijn een belangrijk gegeven is, maakte deze interpretatie ook goed mogelijk.
Los daarvan waren er ook op een lager niveau betekenisvolle handelingen
te vinden. Zo werd bij de John Gabriel Borkman uit 15182 de aandacht getrokken

132 Dit was een kleine zaal-productie, maar omdat hij middels decor en kostuums gesitueerd
was in de negentiende eeuw, is hij ook in hoofdstuk zeven samen met de andere grote
zaal-producties behandeld.
133 Financieele Dagblad 2L.9.1979.
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door de manier waarop de twee zusters hun handen hielden. Joost Sternheim
schreef daar in de Haagse Post van 30 oktober 15182 het volgende over: 'Op het
toneel staat een vrouw. Zij houdt haat hand ktampachtig tegen haar schoot geklemd. [Zij houdt dat gebaar] een uur of drie achtereen vol[...]. De hand lijkt vastgeschroefd in haar kruis. Haar zus is al even spastisch met haar armen en handen
in de weer, al laat zij haar schoot met rust - vermoedelijk omdat zij wel een man
en een kind heeft gektegen.'
Naar aanleiding van de Wanneer wij doden ontwaken van het RO Theater
(15184] beschreef Hana Bobkova hoe de vertolkers van de rollen van Rubek en Irene
'betekenissen in hun spel [hadden] gelegd'. 'Strak en gespannen, star en toch met
een bepaalde elegance benaderden ze elkaar, behielden afstand en stootten elkaar
af, associatie optoepend met het in een magnetisch veld willoos gevangen zijn en
onontkoombaar naar elkaar toegetrokken.'134
Heyers aandacht wetd getrokken door dat wat Hidde Maas, als Rubek,
met z'n handen deed: 'Hidde Maas interpreteett Rubek als een denkende dode,
die al zijn lust gestimuleetd heeft in in zijn kunst. Wat vertelt Maas veel met
zijn handen! Hij laat zijn vrouw er zijn eigen gezicht mee strelen. Soms wrijft
hij zijn handen alsof hij smetvrees heeft en tegelijkertijd lijken die gebaren op
masturberen.'u>
9.7
De periode vanaf 1^88: licht en vanzelfsprekend
De Bouwmeester Solness van Maatschappij Discordia uit 15188 is ook in de vorige
hoofdstukken al aan de orde gekomen als een enscenering waarmee een nieuwe
periode aanving. Hij betekende niet alleen een terugkeer naar Ibsens tekst - na
deze Bouwmeester Solness liep het aantal ensceneringen waarin gebruik gemaakt
werd van bewerkingen sterk terug - maar maakte ook een einde aan het gebtuik
van decors die als rasters over Ibsens teksten waren heengelegd en die zo bepalend waren voor de betekenis van de enscenering.
Ten opzichte van de kleine zaal-ptoducties uit de jaren zeventig en tachtig, leek op het eetste gezicht de verandering in de manier van acteren bij Discordia minder radicaal. Ook nu was er sprake van een aantal Ibsen-vteemde elementen
134 Financieele Dagblad 3.3.1984.
135 NRC 23.2.1984. Vergelijk ook Hanny ALkema, Volkskrant 20.2.19S4: 'Geen gebaar lijkt zonder betekenis'.
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in de handelingen van de acteurs, waarmee duidelijk werd gemaakt dat het hier
om een toneelvoorstelling en niet om 'werkelijkheid' ging.
Zo waren bij binnenkomst van het publiek al de acteurs al op de achtergrond aanwezig en dat zouden ze gedurende de hele voorstelling ook blijven. Op
het moment van aanvang maakte regisseur Jan Joris Lamers zich uit dat groepje
los, liep naar voren en sprak een korte introductie uit, waarmee hij Bouwmeester
Solness nadrukkelijk als een toneelstuk presenteerde. Met een 'uiterst subtiele
maar effektieve' overgang van regisseur die uitleg geeft naar de oude, mislukte,
misbruikte, doodzieke architect Brovik, werd de handeling van het stuk vervolgens in gang gezet. De acteurs meldden zich steeds voor de scènes van hun personages door simpelweg naar voren te lopen.
De meeste bewegingen en gebaren waar Ibsens tekst om vraagt, werden
niet verwezenlijkt. In deze enscenering ging, in de woorden van Jac Heyer, 'niemand zitten als het ene personage het andere een stoel aanbiedt' en ging ook 'niemand op een balkon staan om te zien hoe Solness van een toren valt'. Daarbij
bleef een personage dat geacht werd de scène verlaten te hebben, nog een poosje
staan luisteren naar wat de anderen over hem of haar te zeggen hadden. Wat de
figuren van Ibsen voor elkaar verborgen houden, was hier aan de acteurs bekend.136
Toch had deze enscenering niet als belangrijkste doel het doen van een
uitspraak over het medium 'toneel'. Dit keer stond nadrukkelijk de inhoud van
het stuk van Ibsen centraal. Heyer omschreef het in zijn recensie als volgt: 'Wat
de schrijver wil beweren bij monde van zijn psychologisch zo precies getekende
personages komt glashelder te voorschijn [...].' Hoezeer dat afweek van de op dat
moment gangbare theaterpraktijk, blijkt uit de formulering die Alma Post in
haar recensie gebruikte: 'Eindelijk komt een groep met theater dat niet gaat over
theater maar dat "gewoon" de inhoud van een stuk zo helder mogelijk weergeeft.
Precies op tijd.'I37
Dat de aandacht naar de inhoud van Ibsens stuk verschoof, had natuurlijk
te maken met het feir dat hier de integrale tekst en niet een sterk gereduceerde
versie werd gespeeld. En ook de betekenisneutrale ruimte zal een belangrijke rol
gespeeld hebben. Het zicht op Ibsens tekst werd zo niet langer belemmerd. Maar
136 Zie voor dit alles met name Max Arian, Groene Amstetdammet 22.6.1988 en NRC 24.6.]
137 AlmaPost, Haarlems Dagblad 15.fi.1j88.
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ten opzichte van eeidere producties was et ook iets veianderd in de handelingen
van de acteuis.
Om te beginnen was het contrast tussen de tekst van Ibsen en de handelingen van de acteurs hier ineens veel minder extreem. Het feit dat het hier maar
om een toneeltekst ging werd niet weggemoffeld (zie hierboven), maar Ibsen
speelde niet bij voorbaat al een verloren wedstrijd. Bouwmeester Solness was in deze
enscenering niet meer de pennenvrucht van een 'plottenbakker' waar je vooral
smakelijk om kon lachen. Geen acteurs dus die consequent met hun rug naar het
publiek stonden, geen toneelknechten die in de coulissen Hedda's zelfmoord uitvoerden of die zich nadrukkelijk met de handeling bemoeiden en geen krankzinnige verkleedpartijen. In die zin was de houding van de theatermakers ten opzichte van Ibsens tekst onpartijdig.
Daar kwam natuurlijk bij dat het Nederlandse publiek intussen ruimschoots de tijd had gehad om aan deze manier van acteren te wennen. Acteurs die
de door Ibsen aangegeven handelingen niet uitvoerden, was zo langzamerhand
een legitieme manier geworden om een stuk op te voeren en dus een conventie
waar het publiek als het ware doorheen keek. Deze 'afwijzing van iedere vorm van
naturalisme, [ook] in het spel' - al vijftien jaar het handelsmerk van regisseur
Lamers - was al zo ingeburgerd dat alleen Heyer het nog nodig vond om het expliciet in zijn recensie te vermelden.
Een belangrijk verschil was ook dat de acteurs er niet consequent op uit
waren om te demonstreren, desnoods tegen de tekst in, wat de 'werkelijke' emoties of gedachten van hun personages waren. De afstand van de acteurs ten opzichte van hun personages was vergeleken met de eerdere kleine zaal-producties
hier dus veel minder groot. Het spel was, in de woorden van Heyer, zo intens dat
'wat de schrijver bij monde van zijn personages wilde beweren, voor de toeschouwer van onontkoombaar belang werd'. Zo werd 'de vreselijke Bouwmeester [...]
een levende man, emotioneel, tegenstrijdig, gekweld, tragisch, verstrikt in zijn
eigen leugenverhalen en intriges'.138
Dit effect werd door de acteuis bereikt met een minimum aan handelingen. Wat ze deden was niet veel meer dan lopen, staan, kijken en spreken. Of iets
gedetailleerder: in strakke patronen lopen en dan (vrijwel roerloos) stilstaand,

13S Arian.
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van grote afstand het woord tot elkaar richten waarbij men elkaar met borende,
hartstochtelijke, verdrietige, verliefde of teleurgestelde blikken aankeek.
Het resultaat was een speelstijl die men kan omschrijven als de nulgraad
van acteren; een speelstijl waarin het zwaartepunt als vanzelf kwam te liggen bij
de mimiek en bij de blikken van de acteur en bij Ibsens dialogen die hier zacht,
terloops, onnadrukkelijk en met een vanzelfsprekende natuurlijkheid werden
uitgesproken.140
Alma Post schreef bijvoorbeeld over deze enscenering dat hij 'voor het oor
gemaakt [leek en dat] alle aandacht [...] op de spelers en de tekst [was] geconcentreerd'. Titus Muizelaar speelde volgens haar 'met het geringst uiterlijk vertoon
dat nog mogelijk is voordat een acteur onverstaanbaar wordt'. Slechts een enkele
keer mocht deze Solness 'als een kind zijn woede en wanhoop over het leven uitschreeuwen'.141 Alhoewel er nauwelijks iets te lachen viel, werd de enscenering
toch als (vederjlicht ervaren. Het hoge tempo, waaraan regisseur Lamers in zijn
inleiding refereerde, zal daar zeker een rol bij hebben gespeeld. In het oog sprongen vooral ook de 'overweldigende rust en eenvoud', de soberheid en de absolute
helderheid.142
Een enscenering die heel dicht in de buutt kwam van deze Bouwmeester Solness was
de Wanneer wij doden ontwaken, vier jaar latei bij Toneelgroep Amsterdam. Hij
werd dan ook geregisseerd door Titus Muizelaar, de bouwmeester Solness van
1988, die in 19511 van Maatschappij Discordia was overgestapt naar dit gtote,
hoofdstedelijke gezelschap.
De manier waarop deze enscenering in de pers werd gekaraktetiseerd, riep
stetke reminiscenties op aan wat er in 15188 over Bouwmeester Solness werd geschre13p Marian Buijs, Volkskrant 17.6.1988; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 23.6.1988; Peter
Zonderland, Utrechts Nieuwsblad 16.6.1988; Arian; Heyer.
140 Zonderland. Buijs, Geerlings. Vergelijk in dir verband ook opmerkingen als dar her in deze
enscenering 'om de reksr' ging, dat 'iedere zin [...] essentieel' was. Zie achtereenvolgens
weer Buijs en Zonderland.
141 Zie ook Heyer over dezelfde acteur: 'op zijn gezichr wisselen sombere gelatenheid, schuldgevoel en kinderlijk verrrouwen elkaar af en eenmaal verandert hij voor een korr moment
in een boze, roodaanlopende rrol.' Vergelijk Arian die schrijft dat de tegenstrijdige emoties die in Solness rondkolken telkens een kort moment tot uiting komen in zijn gezicht.
De manier waarop de andere acteurs hun rollen speelden sloor hierbij aan: bijna niers met
af en toe een emotionele uitbarsring (Arian, Geerlings).
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ven: een sobere, lichte, ingehouden enscenering, beangstigend kalm in de grondtoon, waarin met onnadrukkelijke vanzelfsprekendheid en zonder uiterlijk vertoon werd geacteerd en waarin alles erop gericht was om de tekst helder en de
woorden duidelijk te maken.143 Ook hier gold dat niemand zich distantieerde van
Ibsens stuk en van zijn personages.144 Vooral de manier waarop Peter Oosthoek in
deze 'klinische', 'waardige' en 'gewetensvolle' enscenering de rol van Rubek vertolkte, sprong in het oog.145 Eric van der Velden sprak in zijn recensie in het
Utrechts Nieuwsblad weliswaar van een mild-ironische aanpak, subtiel omgebogen tot een satire op de verheerlijking van het kunstenaarschap, maar voegde
daaraan toe dat Peter Oosthoek geen moment de spot dreef met de Rubek-figuur.
Integendeel: 'hij speelt alsof zijn hoogstpersoonlijke leven ervan afhangt en het zal
juist daarom zijn dat het begint op te vallen met wat voor een egocentrische kwast
we eigenlijk van doen hebben.' Hana Bobkova sprak zelfs van een nieuwe norm in
het acteren: Oosthoek liet de waarheid waarin het personage geloofde en de afstand die de acteur van het personage nam veel onnadrukkelijker zien dan op het
Nederlandse toneel gebruikelijk was. Inleving en distantie smolten bij hem samen.
Anders dan bij de Bouwmeester Solness behelsde het acteren hier meer dan
alleen maar lopen, staan, kijken en spreken. Alhoewel Oosthoek met een minumum aan uiterlijke beweging een maximum aan innerlijke verscheurdheid wist
op te roepen, gaf hij Rubek wel degelijk ook in zijn houding en gebaren vorm.146

142 Zie voor de kwalificatie '(veder)licht' Buijs en Oranje. Post noemde de enscenering 'ernstig'
(maar wees ook op Hilde's komische eigen logica. Vergelijk ook Max Arian: 'een vleugje
saaie droogheid'). 'Overweldigende rust en eenvoud' komt uit de recensie van Geerlings.
Voor 'soberheid' zie Buijs en Heyer, 'absolute helderheid' is van Buijs. Vergelijk ook Arian
('Het stuk en de personages zijn plotseling glashelder') en Posr ('helder en precies').
143 Jan Paul Bresser, Elsevier 1.2.19512; Peter Blom, Nieuwsblad van het Noorden 15.2.1992;
Loek Zonneveld, Groene Amsterdammer 22.1.1992; Kesrer Freriks, NRC 15.10.1992; Gerben
Hellinga, Vrij Nederland 25.2.1992. Vergelijk ook Freriks: met alleen muziek van stem en
taal; Blom: teksttheater; Hana Bobkova, Financieele Dagblad 1.2.1992: de taal is de woning
van het zijn. Ibsen denkt, dioomt en leeft in zijn taal en met hem leeft ook Oosthoek/
Rubek.
144 Vergelijk Hellinga: 'Al twee decennia is het toneel in de greep van de ironische benadering
die alles war heilig is ter discussie stelt. "Mooie" voorstellingen waarin toneel wordt gespeeld zonder ironisch commentaar van acteurs of regisseurs worden als rraditioneel etvaren.' In deze enscenering werd volgens hem dar 'raboe op schoonheid' doorbroken.
145 Bresser; Eddy Geerlings. Algemeen Dagblad 30.1.1992; Blom.
146 Petet Liefhebber, Telegraaf 17.1.1992.
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Jan Paul Bresser vergelijk hem vanwege zijn ingekrompen houding en zijn gebarsrenflegmatiekmet een versleten spreeuw die op één poot moest spelen. Bobkova
noemde de licht gebogen rug, waarmee hij geen ouderdom maar zwaarte en
nederigheid suggereerde en de in elkaar gewrongen handen en de uitgespreide
armen van 'de artiest' [...] die het aan de toeschouwer overliet om over hem te oordelen.147 Anderen, Rik van Uffelen als Ulfhejm maar vooral Catherine ten Bruggencate als Maja, namen meer bewegingsvrijheid. De beweeglijk, springerig en
vitaal acterende Ten Bruggencate veerde, in de woorden van Peter Liefhebber,
heen en weer tussen introverte beklemming en zich fysiek uitende tierigheid.148
Ook de exact gearrangeerde emotionele ontploffingen die, net als in de Bouwmeester Solness, de zuivere, serene sfeer steeds even verbraken, werden door haar
heel fysiek vertaald.
Meer dan bij de Bouwmeester Solness kon er bij deze Wanneer wij doden ontwaken ook gelachen worden. Eddy Geerlings noteerde dat de regie waardig en beheerst was, maar dat hij met kleine hilarische trekjes gelukkig toch zijn afkomst
verraadde. Maar ook anderen spraken van humorvolle momenten of licht komii

149

sehe accenten.
Deze twee ensceneringen, allebei met groot enthousiasme begroet, bezaten de ingrediënten die in de eerste helft van de jaren negentig nodig waren om een succesvolle Ibsen af te leveren. Zij waren als het ware de stam waarop veel andere ensceneringen geënt werden. Het ging hier in het bijzonder om Hedda Gabler
(Toneelgroep Amsterdam, 15190), De vrouw van de zee (Toneelgroep Amsterdam,
1992), Rosmersholm (Noord Nederlands Toneel, 1992), Een vijand van het volk (Theater van het Oosten, 1993) en Bouwmeester Sotness (Theater Antigone, 1995]. Om welke ingrediënten gaat het hier? Wat waren de kenmerken die de handelingen van
de acteurs in deze ensceneringen gemeen hadden?
In ieder geval werd er in deze ensceneringen steeds naar gestreefd om de
tekst zo helder mogelijk over het voetlicht te krijgen. Men onthield zich van
commentaar, zowel op Ibsens toneelstukken als op de personages die die toneelstukken bevolkten. Het geloof in Ibsens personages en daarmee in zijn toneeltek-

147 Zie ook Hans Oranje, Trouw 17.1.1992.
148 Zie ook Hans van den Bergh, Parool 15.1.1992 en Oranje.
149 Liefhebber, Bobkova, Zonneveld.

341

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

150 De details: de De vrouw van de zee (Toneelgroep Amsterdam, 1992) was, zo heette het in de
pers, vanuit de tekst geregisseerd. Regisseuse Lidwien Roothaan had alles weggelaten wat
de aandacht daarvan weg zou kunnen houden. 'Er gebeurt nier veel op het toneel' merkte
Ad de Visser (Eindhovens Dagblad, 29.12.1992) in dit verband zelfs op. De mise-en-scène
was klein gehouden, en ook nu onrbraken de grore gebaren en daarmee de grote emoties.
Er was slechts sprake van kleine ontroeringen en van emotionele ijlheid, al werd voor een
aantal personages een uitzondering gemaakt. De acteerstijl werd gekarakteriseerd als ingetogen, onopgesmukt, genuanceerd, natuurlijk en soepel. Ook de lichte toon, veroorzaakr door een (mild-)ironische onderroon werd genoemd. Zie voor dit alles onder meer
Ton Verheeren, Gelderlander 23.11.1992; Noor Hellmann, NRC 19.11.1992; Hanny Alkema,
Trouw 20.11.1992; Gerben Hellinga, Vrij Nederland 25.11.1992; Jan Paul Bresser, Elsevier
28.11.1992.
De derde Ibsen die in deze jaren bij Toneelgroep Amsterdam te bewonderen viel - een
Heddci Gabler uit 1990 - stond iets verder af van de bovengenoemde ensceneringen. Er werd
door recensenten een zekere afstandelijkheid bespeurd, er was sprake van roneelmatig gedrag en van (geforceerde) luchtigheid die overigens onverwacht veel humoristische momenten blootlegde. Dat nam niet weg dat er ook dit keer gespeeld werd in een onnadrukkelijke, ingehouden, klinische, zelfs gortdroge speelstijl, zonder opsmuk waarin de grote
gevoelens ontbraken. Het tesultaat? Een zorgvuldige, nuchtete, analytische en glasheldere enscenering. Zie voor dit alles onder meer Hans Broekman, Waarheid 16.1.1990; Renée
de Haan, Haagse Couranr 12.1.1990; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 12.1.1990; Hana
Bobkova, Financieele Dagblad 27.1.1990; Max Arian, Groene Amsrerdammer 17.1.1990;
Marian Buijs, Volkskranr 11.1.1990; Saskia de Boer, Haarlems Dagblad 14.2.1990; Ton
Verbeeten, Gelderlander 2.3.1990 en Paul Korenhof, Leidsch Dagblad 19.3.1990.
Ook elders in het land vetschenen verwante Ibsens op het reperroire. In de Rosmersholm die
Lidy Six in 1992 bij het Noord Nederlands Toneel regisseerde, werd beheersr, met minimale middelen geacteerd. Kester Freriks (N RC 29.5.1992) sprak van een schaken met woorden
en ideeën. Het resultaat was hier een koele, heldere en introverte enscenering die volgens
strakke lijnen verliep en waarin de cerebrale kalmte - er was sprake van bescheiden en getemperde emoties - slechts af en toe door gevoelsuitbarstingen werd verstoord. Zie hiervoor onder meer: Loek Zonneveld, Volkskranr 25.5.1992 en Jan Paul Bresser, Elsevier 27.Ä. 1992
De Bouwmeester Solness van Theater Antigone (1995) werd gekarakteriseerd als sober, hard,
trefzeker en helder maar ook als lichr, luchrig en snel. Mer name Dries Smits weid geprezen voor de ongeforceerde manier waarop hij Solness' wankele gemoed aan de oppervlakte
wist te brengen. Zie onder meer: P. Claessens, Telegraaf ro.2.1995; Hans Oranje, Trouw
S-z. 1995; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 9.2.1995.
Ook door de aard van het stuk zelf, kregen de karikaturale dimensies van de personages en
de komische kanten van de tekst alle ruimte in Terpstra's enscenering van Een vijand van
het volk (Theater van het Oosten, 1993). Dat nam niet weg dat ook Terpstra het stuk als een
theatraal debat, vanuit de tekst dus, had geregisseerd. En ook hier waren de trefwootden
sober, helder, direct, to the point, licht en in een hoog tempo. Zie voor dit alles: Marian
Buijs, Volkskrant 23.10.1993; Homme Siebenga, Haarlems Dagblad 14.12.1993; Gerben
Hellinga, Vrij Nederland 23.10.1993; Peter Zonderland, Utrechts Nieuwsblad 18.10.1993;
Petet Nijenhuis, Arnhemse Coûtant 18.10.1993; Max Arian, Groene Amsterdammer
31.8.1994.
151 Jan Paul Bresser, Elsevier 1.2.1992.
152 Joyce Roodnar, NRC S.2.1995
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sten werd weer hersteld. Dat laatste betekende ook dat de afstand die de acteur
ten opzichte van zijn personage in acht nam niet of nauwelijks of slechts op enkele
momenten waarneembaar was. Niet de acteur liet zien hoe hij over het personage
dacht, maar het was aan het publiek om een oordeel te vellen.
Er werd in een zakelijke, nuchtere, sobere maar ook vanzelfsprekende stijl
gespeeld waarin iedere pathetiek was uitgebannen en waarbij slechts af en toe
ruimte was voor emotionele ontploffingen. Over het algemeen lag het tempo
hoog. Het resultaat werd steeds omschreven in termen als licht en (glas)helder.150
Van het nadrukkelijk tegen de tekst inspelen, met als gevolg een voortdurende semantisering van de handeling, werd dus afgezien. Dat betekende niet
dat het feit dat het maar om een toneeltekst ging, werd weggemoffeld. De enscenering van Bouwmeester Solness door Maatschappij Discordia was daar het duidelijkste bewijs van. In andere ensceneringen werd bijvoorbeeld de vierde wand
geslecht. Zowel Lidwien Roothaan (De vrouw van de zee, 15)5)2] als Koos Terpstra (Een
vijand van het volk, 195)3) plaatsten hun acteurs veelvuldig naast elkaar op het voortoneel en lieten hen daarbij de zaal inkijken. Daarbij liet Terpstra zijn hoofdrolspeler Victor Löw zich onder het publiek mengen om vanuit de zaal zijn grote
rede op zijn medespelers af te vuren. In de Bouwmeester Solness (15)515) v a n Theater
Antigone stonden de acteurs die waren uitgespeeld bij de ontknoping op een verhoging achter het decor toe te kijken.
Ook maakten de acteurs via lichaamsraal nog wel eens duidelijk wat de
echte gedachten of gevoelens van het personage waren, desnoods tegen de tekst
in. Maar van een consequent doorgevoerde rruc werd het een middel dat gedoseerd, veel subtieler en daarmee ook veel effectiever werd aangewend. Zo mocht
Titus Muizelaar als Bouwmeester Solness op één bepaald moment in een boze,
roodaanlopende trol veranderen en maakte Catherine ten Bruggencate als Maja
in Wanneer wij doden ontwaken een spagaat van kwaadheid en een vogelnestje van
behagelijkheid.151 In die andere Bouwmeester Solness, van Theater Antigone, kroop
Katrien de Becker op een gegeven moment op handen en voeten op Solness toe,
als een verleidelijke, kirrende poema, rug en kont gebogen in een erotisch vraagteken.152
Er is tot slot nog een belangrijk punt. Van de ensceneringen die hierboven genoemd werden, waren er vier bestemd voor de kleine zaal. De drie andere - te
weten Wanneer wij doden ontwaken, De vrouw van de zee en Een vijand van het volk 343
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waren grote zaal-producties. Zowel Titus Muizelaar als Lidwien Roothaan, de
regisseurs van die eerste twee producties, werden samen met de acteurs van
Toneelgroep Amsterdam geprezen, omdat ze erin geslaagd waren om de verinnerlijking, de intimiteit en de intensiteit die tot dan toe leken te zijn voorbehouden
aan kleine zaal-producties, over te brengen naar de grote zaal.153 Bij Terpstra's
Een vijand van het volk tekende een verraste Loek Zonneveld expliciet aan dat de
verworvenheden en overtuigingskracht van talloze producties die de afgelopen
jaren waren gemaakt en ontwikkeld voor de zogeheten vlakke-vloer-theaters en
kleine podia, hier op een inventieve wijze getransponeerd waren naar het grote
podium.154
Vijftien jaar na de eerste Ibsen in een kleine zaal viel het onderscheid tussen grote zaal - en kleine zaal-producties dus weg. Het zoveel mogelijk gewoon
doen, het vanzelfsprekende acteren zonder toneeltoontjes en overbodige loopjes,
dat hier in de jaren zeventig in de kleine zalen was geïntroduceerd, had zich uitgekristalliseerd en was geaccepteerd als een volwaardige acteerstijl. Wat acteren
in deze stijl vermocht, werd pas duidelijk toen theatermakers niet langer coûte
que coûte door middel van de handelingen betekenis wilden toevoegen aan Ibsens
tekst, maar slechrs gedoseerd van die mogelijkheid gebruik gingen maken. Pas
vanaf dat moment had men een manier van acteren in handen die met succes
naar de grote zalen kon worden overgebracht.
Natuurlijk werd er beginjaren negentig niet in alle ensceneringen op deze nuchtere en vanzelfsprekende stijl geacteerd.
De Spoken van Stichting de Jungle/Impresariaat Wim Visser was de eerste
Ibsen na de Bouwmeester Solness van Discordia. Alhoewel ook hier ieder cynisme
ontbrak en een heerlijk geloof in de tekst werd beleden, waren de reacties in de
pers tamelijk gereserveerd. Dat kan gelegen hebben aan de situering in het finde-siècle, maar het zal zeker ook hebben samengehangen met de ingeleefde en
gepassioneerde manier waarop het stuk gespeeld werd. Met name Ellen Vogel en
Frans Vorstman, als mevrouw Alving en Dominee Manders, werden geprezen
om hun technisch bekwame spel met als belangrijkste ingrediënten: een fraaie,

153 Peter Liefhebber, Telegraaf 17.1.1952; Peter Blom, Nieuwsblad van her Noorden 15.2.1992;
Ad de Visser, Eindhovens Dagblad 29.12.1992.
154 Toneel Thearraal, 114 (1993] nr.10, P19.
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duidelijke tekstbehandeling, vaste handgebaten en een ttaditionele manier van
bewegen waarbij maar spaarzaam gebruik werd gemaakt van de ruimte. De reacties waren zeker niet onwelwillend, al riepen de trillende handen, het achteruit
deinzen en het hysterisch lachen op de momenten dat het noodlot toesloeg, bij
een enkeling ook associaties op met ouderwets melodrama.155
De door Colin McColl geregisseerde Bouwmeester Solness (Nationale Toneel, 1992.} onderscheidde zich vooral door zijn stormachtigheid: geen minutieus
geacteerd salondrama maar een recht door zee benadering, stoelend op de klassieke traditie, waarbij de geë'xalteerdheid van het stuk door de regie niet verdoezeld werd en de acteuts zich met tomeloze inzet en met volle kracht op de tekst
stortten. Hans Croiset, in de titelrol, die vol woedende, zorgvuldig geplaatste
uitingen van onbegrip, angst en onbestemd verlangen over het podium kronkelde, werd vergeleken met een gekooid dier. Ook dit keer sprak er uit de recensies maar weinig affiniteit met deze aanpak.156 Eddy Geerlings noteerde in het
Algemeen Dagblad van 30 maart 15192: gedegen gespeeld, maar helaas geen röntgenfoto.
Ook ensceneringen waarin het vertrouwen in Ibsens personages allerminst was
hersteld, vielen nog te bewonderen.
In ieder geval mag de Hedda Gabler van Frans Strijards (Art & Pro, 19510)
hier niet onvermeld blijven: een enscenering waarin hij zijn eigen manier van
omgaan met de klassiekers tot het uiterste wist op te rekken. Al vanaf de allereerste scène - Tante Juliane diept de pantoffels van Jürgen op uit een zak in haar rok,
Jürgen bedankt haar daarvoor en smijt de pantoffels vervolgens woedend door de
kamer - was duidelijk dat de woorden van Ibsens personages in deze enscenering
consequent en principieel werden gewantrouwd en dat de personages er niet in
slaagden om hun gevoelens te verbergen.

155 Kwalificaties als 'gedegen repertoiretoneel', 'braaf museumtoneel' of zelfs 'mooi klassiek'
getuigen niet echt van gtoot enthousiasme. Zie hier Kestet Freriks, NRC 4.2.1589; Eddy
Geerlings. Algemeen Dagblad 3.2.1989; Don Duyns, Parool 3.2.1989; Renée de Haan, Haagse
Courant 18.2.1989; Max Arian, De Groene 12.4.1989; Eric van der Velden, Utrechts Nieuwsblad 3.2.1989; Hein Janssen, Volkskrant 8.2.1989.
156 Zie voor dit alles Kester Freriks, NRC 30.3.1992; Eric van der Velden, Utrechts Nieuwsblad
30.3.1992; Peter Liefhebber, Telegraaf 1.4.1992; Jan Paul Bresser, Elsevier 25.4.1992; Loek
Zonneveld, Volkskrant 1.4.1992; Hanny van der Harst, Trouw 31.3.1992.
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Dat consequent, principieel wantrouwen van de woorden die de personages uitspraken, leverde een gezelschap op dat zo'n beetje het tegendeel leek van het gezelschap dat Ibsen voor ogen moet hebben gehad. Zo was de Hedda van Marieke
van Leeuwen niets meer dan een dom, grootogig vrouwtje zonder persoonlijkheid, een egocentrische gans.157 Jürgen bleek een valse, compromisloze egoïst.158
Bij Brack was het wantrouwen tot in het extreme doorgetrokken. Niet alleen was hij een cynische, geperverteerde dandy in plaats van een correcte gentleman, daarbovenop was hij helemaal niet geïnteresseerd in een liaison met Hedda.
Deze Brack was op Jürgen uit. Dat werd duidelijk uit de 'onbeschaamde, virtuoze
en lege manier' waarop Theo Pont Bracks nichtenpose 'etaleerde', maar ook uit de
'triviaal-Freudiaanse lezing van de zin "ik kom altijd het liefst door de achterdeur
binnen"; of door een verlegde klemtoon in het tegen Hedda uitgesproken zinnetje "UW blote benen?"'.159
JDX A Public Enemy tenslotte, Toneelgroep Stans versie van Een vijand van
het volk uit 15)514, werd nadrukkelijk als een toneelstuk gepresenteerd. Annet Kouwenhoven, verbonden aan Discordia en daar de Hilde van 15188, las vanachter een
lessenaar links op het podium alle regie-aanwijzingen voor die door de vier

157 Gerben Hellinga, Vrij Nederland ?.?.i99o; G.A. Lawson, rrr (1990), nr.ro, P19-20; Martin
Schouten, Volkskranr 19.5.1990; Hana Bobkova, Financieele Dagblad 2.5.1990; Karen Welling, Haarlems Dagblad 19.5.1990 en L. Oomens, Algemeen Dagblad ?.?.i99o. Alleen Dirkje
Houtman (Trouw 18.5.1990) en Hans Stupers (Utrechts Nieuwsblad 19.5.1990) vonden
Hedda een 'zelfbewuste, moderne vrouw' die 'mer iedereen speelt'.
158 Liefhebber, Hana Bobkova, Telegraaf 21.5.1990. Alleen Oomens noemt hem 'een goede sul'.
Hellinga vond hem nog 'de meest normale' van het stel: een gemiddelde neuroor in plaars
van een verschrikkelijk ei.
159 Liefhebber, Hellinga, Gerardjan Rijnders, Toneel Theatraal rr 1 (1990), nr.7, P30; Don Duyns,
Parool 21.5.1990; Welling, Srupers, Schouten en Bobkova. De Rosmersholm van Erik-Ward
Geerlings (Facr, 1993) deed vooral denken aan Jan Decortes Op een avond, naar Hedda Gabler. Het resultaat werd beoordeeld als een parodie op Ibsen, een langgerekte grap bevolkt
dooi een aantal slappe, lachwekkende typetjes. Rosmer was in de interpretatie van Geerlings zelf een kwajongensachtige figuur uit een stripverhaal, met een snijdende stem en
een getourmenteerde gelaatsuitdrukking. Ook weiden er een aantal elementen aan de
handeling toegevoegd: zo ontlokte huishoudster Helserh dreigende klanken aan een harmonium toen Kroll Rebekka's wate afkomst verried en voerde zij een fraaie paardendans
uir op her moment dar zij Rebekka's zeehondenlerenkoffer van zolder moest halen. De enscenering werd afgesloten mer een smarrlap. Zie voor dit alles Nicole Bliek, Algemeen
Dagblad 20.2.1993; Peter Zonderland, Uttechts Nieuwsblad, 17.2.1993; Anneriek de Jong,
NRC 1Ä.2.1993; Hans oranje, Trouw 15.2.1993.
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acteurs voornamelijk genegeerd werden. De acteurs waren allemaal continu op
het podium aanwezig en namen verschillende rollen voor hun rekening. Ze
speelden in een razend tempo recht op de zaal en schakelden tussen minimale
tekstzegging en ijzersterke acteerprestaties. Ook hier werd Ibsens tekst overigens
glashelder gemaakt.160
p.S
Samenvatting en conclusies
Alhoewel Ibsen zich op papier maar zeer sporadisch heeft uitgelaten over de door
hem gewenste manier van acteren, mag toch worden aangenomen dat de acteurs
in al zijn stukken de werkelijkheid als uitgangspunt moesten nemen. De vraag
hoe het acteren in Nederland zich tot deze eis van 'natuurgetrouwheid' verhield,
blijkt niet eenvoudig te beantwoorden. De stijl waarin gespeeld werd, komt in de
recensies maar zelden uitvoerig aan de orde. Daarbij laten de dames en heren recensenten zich er weinig precies over uit en zijn ze het niet zelden hartgrondig
met elkaar oneens.
Daar is een aantal redenen voor aan te wijzen: handelingen van de acteurs
trekken in een continue stroom aan het oog van de toeschouwer voorbij en zijn
dus moeilijk te fixeren. Daarbij is menselijk gedrag een uiterst complex fenomeen, is de beoordeling ervan sterk subjectief en dient, bij de interpretatie van
wat een recensent wel of niet over de handelingen van de acteurs optekent, altijd
rekening gehouden te worden met wat op een bepaald moment 'norm' is.
Een aantal factoren zorgde voor extra complicaties, met name waar het
om de periode tot 1930 ging. In de beginjaren gingen recensenten vaak maar nauwelijks in op wat ze op het toneel gezien hadden. Ze gaven vooral hun eigen opvatting weer over het toneelwerk van Ibsen en over de daarvoor geschikte speelstijl. Verder werden de intenties van de makers vaak wel onderkend, maar waren
deze lang niet altijd geëffectueerd in de enscenering. Tenslotte werd er binnen
een enscenering door de afzonderlijke acteurs vaak op heel verschillende manieren geacteerd.
Om toch iets te kunnen zeggen over de speelstijl tussen, met name, r88p
en 1930, werd in dit hoofdstuk niet strikt vastgehouden aan het uitgangspunt dat

160 Marian Buijs, Volkskrant 21.2.15154; Max van Engen, Toneel Theatraal 115 (1554) nr.4, P4243; Margriet Prinssen, Haatlems Dagblad ?.2.1994; loek Zonneveld, Groene Amsterdammer 2.3.1994.
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de enscenering steeds centraal moest staan. Leiddraad voor die eerste veertig jaar
werd de steeds veranderende opvatting van de critici over de aard van het oeuvre
en de speelstijl die daar het best bij paste. Dat leidde uiteindelijk tot de volgende
periodisering.
ï. De periode 1889-1893: In deze eerste periode, die slechts drie jaar besloeg,
mocht Ibsen absoluut niet volgens negentiende-eeuwse conventies gespeeld worden. Daarover was iedereen het eens. Overtuigend samenspel, eenheid in opvatting en 'gang' (het resultaat van een gedegen voorbereiding), soberheid, eenvoud,
maat houden en ongekunsteldheid in houding en beweging; dat waren de eisen
die gesteld werden aan een gezelschap dat Ibsen wilde spelen. Gezelschappen
slaagden er echter maar zeer ten dele in om aan deze nieuwe norm van natuurgetrouwheid te voldoen. De negentiende-eeuwse toneelpraktijk bleef in alle ensceneringen duidelijk zichtbaar. De Tooneelvereeniging kwam in 1885» met een
enscenering van Een poppenhuis nog het verst.
z. De periode 1893-1913: Gedurende de tweede periode, die twintig jaar besloeg,
stond Ibsen als symbolist te boek. De preciese invulling van dat begrip varieerde
nogal, maar over de manier waarop dat symbolisme - 'het vizioen', 'de werkelijkheid achter de werkelijkheid' - vorm moest krijgen, bestond wel overeenstemming: een niet al te beweeglijke mise-en-scène, een laag tempo, kalme en voorname bewegingen, spaarzaam gebruik maken van gebaren en een gedempte
dictie. Er was ook een alternatief: het 'souligneren,' waarbij woorden, die een bijzondere betekenis hadden, met extra nadruk moesten worden uitgesproken. Voor
het op deze manier spelen van de Ibsen-stukken werd een aparte term gereserveerd: 'Ibsen' of'ge-Ibs'.
Ook nu was er nauwelijks een enscenering te vinden waarin aan de norm
werd voldaan. Of men zette het symbolistische te zwaar aan, óf men speelde Ibsen
te realistisch óf de negentiende-eeuwse toneelpraktijk deed zich gelden. LugnéPoe kwam in zijn gastoptredens met ensceneringen van Rosmersholm (1893) en
Bouwmeester Solness (1894) nog het verst. Pas in 191er werd het publiek met een mooie
Nederlandse representant van deze ensceneringswijze geconfronteerd (Kleine Eyolf
door de N.V. Tooneelvereeniging). De symbolistische Ibsen-opvatting gold toen
echter al een aantal jaren als achterhaald.
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3. De periode 1913-1931: In 1913 werd voor het eerst in een enscenering weer
duidelijk afstand genomen van alle symbolistische geheimzinnigheid (Spoken,
door Herman Schwab geregisseerd bij Het Tooneel). De acteurs en actrices hoefden hun personages niet langer geheimzinnig en gewichtig te maken, die personages wortelden wel degelijk in de werkelijkheid, en ze hadden wel degelijk een
psychologisch fundament. In november 15117 werden de contouren van deze nieuwe, werkelijke Ibsen ineens glashelder in de door Chrispijn geregisseerde Hedda
Gabler. Alida Tartaud-Klein werd uitbundig geprezen voor haar vertolking van de
titelrol. Haar acteerstijl hield het midden tussen een realistische, sobere en onnadrukkelijke Ibsen-stijl en de grote negentiende-eeuwse stijl met zijn poses, mooie
bewegingen en gebaren en de bij momenten groot uitgespeelde emoties. In een
klein aantal andere ensceneringen werd teruggegrepen op het acteren naar het
werkelijke leven en ook dat lijkt voor Nederlandse recensenten een aanvaardbare
optie te zijn geweest. Ook in deze periode waren de sporen van de negentiendeeeuwse toneelpraktijk nog steeds zichtbaar.
4. De periode (15131) 15155-15172: In de jaren dertig en veertig daalde het aantal
Ibsen-ensceneringen drastisch. Dat maakt het onmogelijk om het acteren in
Ibsen gedurende die jaren op de voet te volgen. Pas rond 1956, het jaar waarin
Ibsens vijftigste sterfdag werd herdacht, wordt duidelijk hoe de opvattingen veranderd waren. In ieder geval was de hang naar de negentiende eeuw nu voorgoed
verleden tijd. Ensceneringen die daar nog naar verwezen, werden niet meer getolereerd. Ook de grote stijl waarin Alida Tartaud-Klein tussen 15117 en 15131 rollen
van Ibsen speelde, behoorde definitief tot het verleden. Sleutelwoord in deze periode was 'psychologische geloofwaardigheid'. Het was daarbij niet langer noodzakelijk dat het spel zoveel mogelijk aan gedrag in de werkelijkheid deed denken.
Het ging om de werkelijkheid volgens de wetten van het toneel. Een zekere mate
van toneelmatigheid was zelfs een vereiste.
Wat in de jaren vijftig in ieder geval gevraagd werd, waren een soepele,
beweeglijke mise-en-scène, oog voor details, ensemblespel en een geloofwaardige
typering of verbeelding van de personages waarbij het karikaturale, maar ook het
al te gedetailleerde en geprononceerde, vermeden diende te worden. Aan emoties
mocht niet te vlak, maar zeker ook niet te heftig uiting worden gegeven.
Gaandeweg hoorde men zijn Ibsen steeds soberder op te dienen. In de luid
bejubelde enscenering van Spoken (Theater, 1966) waren alle franjes en romantische

349

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

overbodigheden geëlimineerd, was ieder theatraal effect vermeden en was er geen
enkele poging gedaan om met bewegingen of gebaren accenten aan te brengen.
Toen in de jaren zeventig echter steeds vaker kritiek kwam op versteende, functieen betekenisloze acteerconventies, moest men naar andere wegen gaan zoeken.
5. De periode 1972-1988:
a) Grote zaal-producties. Vanaf het moment dat ensceneringen, gespeeld in een
conventionele, toneelmatige stijl en mikkend op psychologische geloofwaardigheid in de pers steeds nadrukkelijker onder vuur werden genomen, kwamen er in
eerste instantie twee reacties. Of regisseurs gingen een zekere mate van stilering
nastreven, zonder het streven naar een werkelijkheidssuggestie helemaal over
boord te zetten (De wilde eend {1973) en Spoken (1975) door Globe), óf ze kozen voor
een duidelijke en bewuste breuk met de 'realistische' speelstijl. In dat laatste geval was er altijd sprake van (meerdere) personages die in ieder geval gedurende
een gedeelte van de voorstelling, verstard, versteend en op een als niet realistisch
ervaren stijve of mechanische manier bewogen. Alsof het niet om mensen maar
om willoze geesten, poppen of marionetten ging. De meest uitgesproken representant hiervan was de John Gabriel Borkman die Fritz Marquardt in 1982 bij het
Publiekstheater regisseerde.
b) Kleine zaal-producties. Vanaf 1977 ging men zich ook in de kleine zaal met
Ibsen bezighouden. De aanpak die het Onafhankelijk Toneel in Hedda Gabler liet
zien, betekende een scherpe breuk met al het voorafgaande. Men koos voor een
acteerstijl die in de eerste plaats leek te polemiseren met dat versteende, functieen betekenisloze acteren zoals dat in de grote zaal-producties te zien was. Men
probeerde juist 'zo gewoon mogelijk te doen'. Daarbij probeerde men de handelingen van de acteurs op te laden met betekenis. Mimiek, lichaamshouding, beweging en gebaren werden aangepast aan de betekenis die men aan de tekst gaf.
Op deze manier werd in de handelingen van de acteurs een aparte betekenislaag
gecreëerd, een commentaar dat in het vervolg ook regelrecht tegen de tekst in kon
gaan. In de Hedda Gabler van het Onafhankelijk Toneel en in alle volgende ensceneringen in een 'toneel'decor, werd in de handelingen van de acteurs expliciet
duidelijk gemaakt dat het hier geen werkelijkheid maar 'slechts' toneel betrof. In
de ensceneringen die naar een andere historische periode waren overgezer, werd
Ibsens personages iedere heroïek ontzegd. Ze werden ontmythologiseerd, te kijk
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gezet als geremde, gefrustreerde volwassenen (Rosmereholm, 15)78) of als verwende,
impulsieve kinderen (Hedda Gabler, 15)82). Er was in deze kleine zaal-producties
dus steeds een spanning tussen Ibsens tekst en het gedrag van de acteurs. Die
spanning verdween met Strijards' groteske enscenering van Rcwmereholm uit 1984.
Wat voor die tijd onderzocht was, werd in deze enscenering als onomstotelijk gepresenteerd.
De semantisering van de handeling, zoals die door het Onafhankelijk Toneel in
1977 voor het eerst in een Ibsen in praktijk werd gebracht, bleef niet beperkt tot
het kleine zalen-circuit. Ook in de grote zaal-producties bleek het mogelijk om
Ibsens teksten op deze manier extra betekenis mee te geven. Dat gold zowel voor
producties waarin nog steeds de suggestie van werkelijkheid werd gewekt, als
voor producties waarin de speelstijl verregaand gestileerd was.
6. De periode vanaf 1988: Met de Bouwmeester Solness van Discordia (15)88) ontstond een streven om de tekst steeds zo helder mogelijk over het voetlicht te krijgen. In de ensceneringen onthield men zich van commentaar, zowel op Ibsens
toneelstukken als op de personages die die toneelstukken bevolkten. De resultaten die het experiment van de jaren zeventig en tachtig had opgeleverd, werden
daarbij overigens niet vergeten: dat het 'maar' om toneelteksten ging, bleef zichtbaar en de lichaamstaal bleef verraden wat de werkelijke gevoelens en/of gedachten van een personage waren. Maar in plaats van een consequent doorgevoerde
truc werd het een gedoseerd en subtiel gebruikt middel.
Er werd in een zakelijke, nuchtere, sobere maar ook vanzelfsprekende stijl
gespeeld. Iedere pathetiek was uitgebannen en slechts af en toe was er ruimte
voor emotionele ontploffingen. Over het algemeen lag het tempo hoog. Het resultaat werd steeds omschreven in termen als licht en (glas)helder.
Belangrijk punt is ook dat deze manier van acteren zowel in kleine - als in
grote zaal-producties kon worden aangewend.
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