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Ï O 

Honderdvijftien jaar ibsen, 
tien jaar onderzoek 

Resultaten en evaluatie 

ïo . i Inleiding 
De vorige hoofdstukken werden allemaal afgesloten met een korte samenvatting 
van de belangrijkste bevindingen, waarin steeds werd aangegeven welke perioden 
zich lieren onderscheiden. 

Hieronder worden de resultaten van die hoofdstukken geïntegreerd.1 Om 
te beginnen gaat het daarbij om een ensceneringsgeschiedenis in vijftien keer
punten. Vijftien ensceneringen die her begin vormden van een normverandering. 

Vervolgens wordt in kort bestek een geschiedenis van Ibsen in Nederland 
geschreven. De basis zijn de voorafgaande hoofdstukken en de vijftien keerpun
ten. Waar dat echter op zijn plaats was, heb ik ook nieuwe informatie verwerkr 
die een zinvolle aanvulling vormde. Het gaat daarbij om informatie die afkom
stig is uit eerdere onderzoeksfasen. Zo leverde het onderzoek naar de lotgevallen 
van Hedda Gabler in Nederland interessante gegevens op over de receptie van 
Ibsen in Nederland. Ook zijn hier en daar verbanden gelegd die speculatief van 
aard zijn. 

De analyse van de programmaboekjes wordt hier buiten beschouwing gelaten. De resulta

ten daarvan komen aan de orde in de paragraaf 'Dit onderzoek en de Nederlandse toneel

geschiedenis'. 
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10.2 Vijftien keerpunten in de ensceneringsgeschiedenis van 
Ibsen in Nederland 

1889 29 maart: Een poppenhuis [Nora] door De Tooneelvereeniging. 

Met deze enscenering die, in haar streven naar een getrouwe weergave van 

de werkelijkheid, lange tijd maatgevend zou blijven, ging Ibsen deel uit

maken van de Nederlandse toneelcultuur. 

1893 15 december: Rosmersholm door het Théâtre de l'Oeuvre. 

Eerste keer dat er in Nederland een stuk van Ibsen te zien was, dat (gedeel

telijk) volgens de symbolistische principes was geënsceneerd. 

1913 7 februari: Spoken door Het Tooneel. 

Met deze enscenering werd er weer afstand genomen van de in symbolis

tische stijl geacteerde Ibsen. 

1925 17 oktober: Een poppenhuis (Nora) door het Vereenigd Rotterdamsch-Hof-

stad Tooneel. 

Eerste keer dat er gewerkt werd met een aangepaste vertaling. Vanaf dit 

moment kon men ervoor kiezen om gedeelten uit Ibsens hoofdtekst te 

schrappen en zijn stukken zo 'voor de eigen tijd te behouden'. 

1928 23 januari: Een vijand van het volk door Het Schouwtooneel. 

Eerste in een lange reeks ensceneringen waarin de personages van Ibsen 

middels een 'ouderwetsch decor en kostuums en kapsels in de stijl van de 

tijd' werden teruggeplaatst naar de negenriende eeuw. 

1931 4 maart: Hedda Gabler door een ad hoc gezelschap bij het veertigjarig 

acteursjubileum van Henri Morriën. 

Deze enscenering sloot een periode van veertig jaar af waarin praktisch 

ieder seizoen één of meerdere Ibsen-ensceneringen te zien waren. 

1955 28 februari: Hedda Gabler door het gezelschap van Peggy Ashcroft: 

Najaren van relatieve stilte werd er rond het Ibsen-jaar (15156') in korte tijd 

een flink aantal stukken gespeeld. Deze Engelse enscenering was de eerste 

daarvan en had het 'gedroomde' Ibsen-decor: een tot in details gekopieerde 

fin-de-siècle-salon. 
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1966 12 maart: Hedda Gabier door de Nederlandse Comédie. 

Deze enscenering was de eerste, in een lange reeks, waar het vertalersduo 

Cora en Sybren Polet hun naam aan verbonden. In hun (aangepaste) ver

talingen werd het idioom van Ibsen gemoderniseerd. 

1971 Een poppenhuis door het Groot Limburgs Toneel 

Vanaf nu zou er (praktisch) ieder seizoen weer minstens één stuk van 

Ibsen te zien zijn. 

15*72 22 november: Hedda Gabler door Globe 

Voor het eerst was er sprake van een bewerkte hoofdtekst, van een decor 

dat betekenis oplegde aan Ibsens stuk en van een nadrukkelijk gestileerde 

en kunstmatige speelstijl. 

1977 25 januari: Hedda Gabler door het Onafhankelijk Toneel. 

Eerste keer dat Ibsen als een kleine zaal-productie werd opgevoerd. Het 

stuk was niet gesitueerd in de negentiende eeuw maar in een 'toneel'de-

cor. Acteurs gingen gekleed in onopvallende, alledaagse kostuums. Zij 

probeerden 'zo gewoon mogelijk te doen' en hun handelingen betekenis 

mee te geven. 

15*78 27 oktober: Rosmersholm door Fact. 

Eerste kleine zaal-productie waarin de personages naar een andere histo

rische periode verplaatst waren. Vooral ook door hun gedragingen en hun 

uiterlijk werden Ibsens helden van iedere heroïek ontdaan. 

1984 17 maart: Rosmersholm door de Theaterunie. 

Regisseur Strijards ging in zijn zoektocht naar een adequate lichaamstaal 

voor Ibsens personages zo ver dat Ibsens stuk van kleur verschoot en in 

een groteske veranderde. 

15187 2 december: De vrouw van de zee door Zeno 

Vanaf nu zal bij de totstandkoming van een productie steeds iemand spe

ciaal voor het lichtontwerp worden ingeschakeld en gaan de acreurs ge

kleed in eigentijdse kostuums. 

1988 14 juni: Bouwmeester Solness door Discordia 

Met deze productie verdwenen de decors die een actieve bijdrage leverden 
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aan de betekenis van de enscenering. De belangrijkste functie van het 

decor wordt nu, samen met de belichting, het creëren van een niet-specifie-

ke locatie. Vooral ook door de nuchtere, onnadrukkelijke acteerstijl kwam 

de aandacht weer bij Ibsens (integraal gespeelde) hoofdtekst te liggen. 

10.3 Ibsen in Nederland: een geschiedenis 
Negenentwintig maart 18851, de dag dat bij De Tooneelvereeniging Een poppenhuis 

(Nora) in première ging, is hierboven steeds als het begin van de enscenerings

geschiedenis van Ibsen in Nederland genomen. Het was immers deze productie 

die het begin van een periode van ruim veertig jaar inluidde, waarin praktisch ie

der seizoen minstens één gezelschap met een stuk van Ibsen kwam. Maar Neder

land werd op 251 maart 1889 niet voor de eerste keer met een stuk van Ibsen gecon

fronteerd. Dat was al twee keer eerder gebeurd. Op 16 oktober 1880 presenteerde 

het gezelschap van Van Ollefen, Moor en Veltman Pijlers van de samenleving (Steun

pilaren der maatschappij] en het was ook bij die gelegenheid dat de naam Ibsen voor 

het eerst doordrong tot de kolommen van Het Tooneel. De tweede Nederlandse 

Ibsen-première was op 6 februari 1884. Jaap Haspels had zijn keuze laten vallen op 

Een vijand van het volk als het stuk waarmee hij in de Groote Schouwburg van 

Rorrerdam zijn vijfentwintigjarig acteursjubileum luister bij wilde zetten. 

Maar met de 'Nora' van 18851 ging Ibsen dus definitief deel uitmaken van 

de Nederlandse toneelcultuur. Dat De Tooneelvereeniging, die was opgericht om 

dat repertoire te brengen dat de bestaande gezelschappen 'niet of slechts bij uit

zondering [...] ten tooneele brachten', uiteindelijk bij Ibsens Een poppenhuis was 

terecht gekomen, had drie redenen.2 Het stuk was in het buitenland zeer succes

vol gebleken, er was slechts een klein aantal acteurs voor nodig en er kon volstaan 

worden met één eenvoudig decor. Die laatste twee argumenten hingen nauw 

samen met het gebrek aan middelen waar De Tooneelvereeniging mee te kampen 

had. Voor de leden van De Tooneelvereeniging was het duidelijk dat dit nieuwe 

repertoire ook om een andere aanpak vroeg. Die andere aanpak resulteerde in een 

enscenering die vooral wat de vormgeving en, bij vlagen, het acteren betrof, maat

gevend werd. 

Het decor beantwoordde 'aan den hoogste eisch', daarover waren de critici 

het wel eens. Het was dan ook niet samengesteld uit wat er in de opslagruimtes 

z HetTooneelXVIlI(iS88/iS8i)),p(Î3. 
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van het Grand Theatre voor handen was. Men had de architect Springer - ook lid 
van De Tooneelvereeniging - om een ontwerp verzocht. Het resultaat was een 
smaakvol ingerichte, moderne huiskamer van welgestelde burgers, met alle meu
belstukken en 'kleine sieradiën' van dien. Om aan te geven dat de familie Heimer 
zich langzaam langs de sociale ladder had opgewerkt, waren de meubels verschil
lend van vorm en waarde. 

Dat gevoel voor realistische details bleek ook uit de belichting. Het dag
licht dat door de ramen binnenviel, de suggestie van brandend vuur in de haard 
en het feit dat er bij avond en nacht elektrisch licht brandde in het portaal en in 
de belendende kamers, waren in 1889 noviteiten. 

Ook de dertig repetities die er aan deze Poppenhuis-productie werden be
steed - een voor die tijd ongebruikelijk groot aantal - wierpen hun vruchten af. 
Prijzende woorden waren er voor de toewijding waarmee de acteurs zich van hun 
taak gekweten hadden, voor de eenheid die was bereikt en voor het nauwkeurige 
ensemblespel. In vergelijking met de gangbare praktijk viel verder de niet-melo-
dramatische, sobere acteersrijl op en de terughoudendheid 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 ge
richt werd op het innerlijk van die personages. 

Aan deze enscenering werd meer geld en veel meer tijd besteed dan in die 
tijd normaal gesproken mogelijk was. Dat betekende automatisch dat zij ook 
maar heel moeilijk te overtreffen of zelfs maar te evenaren was. Zeker waar het de 
acteerprestaties en het decor betrof, zou de 18851-productie van Een poppenhuis nog 
heel lang de maat blijven waaraan Ibsen-ensceneringen werden afgemeten. 

Om te beginnen had de enscenering duidelijk gemaakt dat voor een stuk 
van Ibsen de negentiende-eeuwse toneelconventies niet langer toereikend waren. 
Overtuigend samenspel en eenheid in opvatting en 'gang', waren de eisen die ge
steld werden aan een gezelschap dat Ibsen wilde spelen. Eisen waaraan tot aan de 
Tweede Wereldoorlog in veel gevallen niet of nauwelijks kon worden voldaan. Tot 
aan 18513 w e r d daarnaast ook nog soberheid, eenvoud, maat houden en ongekun
steldheid in houding en beweging verlangd. 

Ook wat de vormgeving betrof, bleef de 1889-productie lange tijd een on
overtroffen voorbeeld. Tot in de jaren dertig kwam het maar heel zelden voor dat 
er voor een productie een speciaal decor ontworpen werd. Heel algemeen gefor
muleerd diende het ideale Ibsen-decor in de eerste plaats een precieze, geografi-
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sehe locatie aan te geven en een bepaalde stemming te creëren. In concrete ken
merken vertaald diende een Ibsen-decor aan de volgende eisen te voldoen: 'Noors', 
'realistisch', 'met oog voor details' en 'stemmingsvol'. 

Het uiterlijk van de acteurs sprong bij Een poppenhuis niet echt in het oog 
en dat gold ook voor de meeste ensceneringen die erop volgden. Men droeg in die 
eerste decennia meestal eigentijdse kleding. De belangrijksre eis die daarbij ge
steld werd, was dat het uiterlijk van de acteurs in overeenstemming was met het 
soort personages dat verbeeld werd. Met name werd daarbij gelet op de grime
ring (van de mannelijke personages) en op de kostumering. Maar ook het fysieke 
voorkomen van meestal de actrices speelde een rol. Was een hoofdrolspeelster te 
dik of te oud, dan kon dat de geloofwaardigheid van een vertolking ongunstig 
beïnvloeden. 

Tot slot was een goed klinkende vertaling van Ibsens dialogen onontbeer
lijk, bij voorkeur zonder germanismen. 

Er is nog één punt dat hier aandacht verdient. Een poppenhuis had in 
Scandinavië en in Duitsland buitengewoon veel stof doen opwaaien. Ook in Enge
land werd her sruk, ruim twee maanden na de Nederlandse première, onderwerp 
van een heftige controverse. Tegen deze achtergrond mogen de reacties in Neder
land buitengewoon gematigd genoemd worden. Ibsen werd niet verketterd, maar 
het probleem dat hij aan de orde stelde werd serieus bediscussieerd. Hetzelfde 
geldt voor Spoken, dat hier op 5 september 1890 voor het eerst gespeeld werd. Dit 
in scherpe regenstelling tot de reacties in Scandinavië, Duitsland en Engeland. 
Pas met Hedda Gabler voltrok zich in het eerste kwartaal van 1891 ook in Neder
land een scheiding der geesten.3 Later werd in Het Tooneel de 'keurbende van 
moderneraars' die jubelende stukken over Ibsen schreef, fel van repliek gediend. 
Ibsens stukken waren niet alleen duister en onbegrijpelijk, ze werden bevolkt 
door ziekelijke personages en waren dus ook onrein en ongezond.4 De heftigheid 
waarmee deze discussie gevoerd werd, nam na 1897 sterk af. 

De tweede, korte Nederlandse tournee van Antoines Théâtre Libre maakte duide
lijk dat er, wat het ensceneren van Ibsen betreft, een eerste keerpunt op handen 

3 Zie voor de ontvangst van Heida Gabler in Nederland Zalm 1998. 

4 Het Tooneel XXIII (1853/1894), P23. Vooi andere anti-Ibsen-stukken zie onder meer Het 

Tooneel XX (1890/1851], P92-93; XXIV (1894/1895), P42; XXVI (1895/1897), P51. 
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was. Kritische kanttekeningen bij zijn Spoken (Les revenants) die hier op 9 maart 
1893 voor het eerst te zien was, wezen erop dat er anders tegen het werk van Ibsen 
werd aangekeken. Ook bij een aantal Nederlandse toneelcritici stond Ibsen nu te 
boek als schrijver van symbolistische stukken. 

Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de berichten over de eer
ste symbolistische Ibsen-enscenering die kort daarvoor in Parijs in première was 
gegaan - De vrouw van de zee (La dame de la mer) door het Théâtre de l'Oeuvre [16 
december 18512) - ook in Nederland waren doorgedrongen. Sporen daarvan heb ik 
echter nergens aangetroffen. Dat de termen symbolisme en symboliek vanuit 
Frankrijk naar Nederland waren geïmporteerd staat echter vast. De Franse, letter
kundige tijdschriften werden hier in die jaren nauwgezet gevolgd. In 1888 infor
meerde Van Hall in de Gids zijn lezers onder de titel 'De "decadents" in Frank
rijk' als eerste uitgebreid over de nieuwe letterkundige stroming. In juni 1891 
wijdde hij een lange beschouwing aan Maeterlinck en aan zijn werk. Een belang
rijke rol speelde ook een reeks vraaggesprekken van Jules Huret met meer dan 
zestig auteurs die in de periode maart-juli 18511 in L'Echo de Paris werden afge
drukt en later in boekvorm verschenen onder de titel Enquête sur l'évolution litté
raire. In het gesprek met Maeterlinck liet deze zich voor het eerst expliciet uit over 
het gebruik van symbolen. Hij onderscheidde twee soorten: het symbool à priori, 
dat vooraf door de schrijver bedacht werd en als een allegorie in zijn werk ver
scheen en het onbewuste symbool, dat zich aan de (ontvankelijke) schrijver op
drong en een uitdrukking was van de universele levenswetten.5 In Het Tooneel 
werd werk van Ibsen voor het eersr expliciet als symbolistisch gekarakteriseerd op 
1 februari 18513, dus vlak voordat Antoines enscenering van Spoken hier te zien 

6 

was. 
Wat had dit alles nu voor consequenties voor de manier waarop de stuk

ken van Ibsen werden geënsceneerd? Om 'her vizioen', 'de werkelijkheid achter de 
werkelijkheid' zichtbaar te maken, was vooral een andere manier van acteren ver
eist: een niet al te beweeglijke mise-en-scène, een laag tempo, kalme en voorname 
bewegingen, spaarzaam gebruik maken van gebaren en een gedempte dictie. Dan 

5 Zie voor dit alles Leijnse 1995, P49, P78, P34-35, P52-53. Zie verder ook her hoofdstuk over 

het acteren. 

6 '[..} [S]ymbolisch is [Bouwmeester Solness] zeer zeker en de personages moeten ook zoo wol

den opgevat. Noch Solness, noch Aline, noch Hilde zijn natuurlijke menschen.' Zie Her 

Tooneel XXII (1892/1893), p6y. Zit hier ook hoofdsruk negen, noor 35. 
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was er ook nog een alternatief: het 'souligneren' waarbij woorden, die een bijzon

dere betekenis hadden met extra nadruk moesten worden uitgesproken. Voor het 

op deze manier spelen van de Ibsen-stukken werd al gauw een aparte term in het 

leven geroepen: 'Ibsen' of 'ge-Ibs'. 

Ook nu was er nauwelijks een enscenering te vinden waarin overtuigend 

aan de nieuwe norm werd voldaan. Lugné-Poe kwam in zijn gast-optredens hier 

nog het verst. Zijn enscenering van Rosmersholm, die hier op 15 december 1893 te 

zien was, betekende voor het Nederlands publiek de eerste kennismaking met de 

symbolist Ibsen. Vooral Lugné-Poe's zachte, zangerige voordracht, zijn bevallige 

en ongedwongen houding en de kalme, voorname bewegingen met armen en 

handen oogstten veel bijval. Ook de Bouwmeester Solness die op 4 september 18514 

bij het Nieuw Nederlandsch Tooneelgezelschap in première ging, was een redelijke 

poging. Regisseur Van Kuyk was erin geslaagd om in het laatste bedrijf de idee 

door de personages heen zichtbaar te maken. Opvallend is dat de manier waarop 

de symbolisten in Parijs omgingen met decor en belichting, in Nederland abso

luut geen weerklank en navolging vond. Lugné-Poe speelde zijn ensceneringen 

hier in geleende decors die door de Nederlandse pers als ontoereikend werden ge

kwalificeerd. 

Al in 18517 publiceerde het Franse tijdschrift Cosmopolis een artikel van de 

Deense criticus Georg Brandes, waarin deze betoogde dat de Franse, symbolisti

sche Ibsen de ware Ibsen niet was. Ibsens personages werden in Scandinavië hele

maal niet als vreemd of bizar ervaren maar als heel herken- en bestaanbaar. Al 

snel drong dit geluid ook in de Nederlandse pers door, maar veel bijval kreeg 

Brandes vooralsnog niet. Pas in 15113 trok een Nederlandse regisseur voor het eerst 

de consequenties: bij Het Tooneel, het gezelschap van Royaards, regisseerde Her

man Schwab een Spoken zonder geheimzinnigheid, zonder de intussen berucht 

geworden 'Ibsen-stemming'. Hij liet het stuk spelen in een natuurlijke en een

voudige stijl. 

In november 15117 werden de contouren van deze nieuwe Ibsen ineens 

glashelder. Alida Tartaud-Klein werd uitbundig geprezen voor haar vertolking 

van de titelrol in een door Chrispijn geregisseerde Hedda Gabler. Haar acteerstijl 

hield het midden 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. Tussen 15113 en 15130 werd in een 
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klein aantal andere ensceneringen overigens teruggegrepen op een wat kleinere, 
realistischere speelstijl en ook dat lijkt voor Nederlandse recensenten een aan
vaardbare optie te zijn geweest. 

Alida Tartaud-Klein droeg voor haar vertolking van Hedda een zeer modi
euze japon. Dat was deze jaren zeker niet ongebruikelijk. Zo vanaf 1910 kregen de 
dameskostuums nadrukkelijk ook een esthetische functie. Dat het tijdschrift Het 
Tooneel in 15115 een rubriek 'Tooneel en mode' startte, bewijst dat mooie, modieu
ze kostuums gezien werden als een factor die bijdroeg aan het welslagen van een 
enscenering. 

Opvallend is ook dat deze Hedda Gabler ineens als buitengewoon actueel 
werd ervaren. Het feit dat Ibsen niet langer als een geheimzinnige schrijver ge
zien werd en het feit dat Alida Tartaud-Klein, in een modieuze japon, een stijl 
vond waarmee deze rol zeer effectief gespeeld kon worden, zullen daarbij zeker 
een rol hebben gespeeld. Het waren echter twee andere factoren die de doorslag 
gaven: de actualiteit van het vrouwenvraagstuk en de groeiende belangstelling 
voor de verworvenheden van de moderne psychologie.7 

Om met dat eerste te beginnen: de première van Hedda Gabler, op 16 okto
ber 1917, viel precies in de periode dat een groep vrouwen op het Binnenhof een 
wake hield, voor de toekenning van kiesrecht aan vrouwen.8 Daarbij werd in het 
tweede decennium van de twintigste eeuw nog steeds gediscussieerd over het 
recht van de vrouw op arbeid. Vooral de vraag of ook getrouwde vrouwen moch
ten werken, hield de gemoederen bezig.9 

Wat dat tweede punt betreft: geen van de Nederlandse recensenten had 

7 De informatie over deze twee punten is voor her merendeel ontleend aan Van moeder op 

dochtervan W.H. Posthumus-Van der Goor en Anna de Waal (red), pj, PI55-161, pr88, P195-

200, P224. 

8 De srrijd rond het kiesrecht werd al gevoerd sinds 1894, toen de Nederlandsche Veteeni-

ging voor Vrouwenkiesrecht werd opgerichr. Nadar men de kwestie ook vanwege de mobi

lisatie vlak na het begin van de Eerste Wereldoorlog even had laten lusten, werd er op 18 

juni 1916 in Amsterdam al een grore betoging georganiseerd die her vrouwenkiesrecht 

weer ror een brandende kwestie maakte. De wake op het Binnenhof had uiteindelijk 

slechts de toekenning van het passief kiesrecht tot gevolg. Onmiddellijk na het beëindi

gen van de Eerste Wereldoorlog, toen ook in Nederland gevreesd weid voor revolutie, 

haalde de zaak het wel. Op 8 september r j i j werd de Wet-Jacobs, die de vtouwen ook het 

actieve kiesrechr verschafte, in het Staatsblad afgekondigd. Zie voor dir alles Posthumus-

Van der Goot & De Waal 19S8, P157-159. 
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Hedda Gabler bij haar entree op de Nederlandse podia in 18511 als een reëel beeld 
van de moderne vrouw geïnterpreteerd. Haar bestaan werd gemarginaliseerd; in 
Hedda Gabler had Ibsen, zo luidde een veelgehoorde opvatting - de uitwassen van 
het fin-de-siècle laten zien.10 Gaandeweg de twintigste eeuw verwierven de mo
derne psychologie en met name ook de ideeën van Freud meer en meer aanzien. 
De Eerste Wereldoorlog betekende een definitieve doorbraak. De talloze soldaten 
die getraumatiseerd uit de loopgraven terugkeerden bleken met redelijk succes 
volgens de nieuwe inzichten behandeld te kunnen worden. Ook in de Neder
landse pers werd uitgebteid aandacht besteed aan dit succes van de psycho-analyse. 
Het effect werd daarbovenop nog eens versterkt door de oprichting van de Neder-
landsche Vereeniging voor Psycho-Analyse en door het publiciteitsoffensief dat 
door de leden van deze vereniging gevoerd werd.11 

9 Aanleiding was een wetsontwerp, ingediend in 1910, waarin vrouwelijke ambtenaren bij 

een huwelijk ontslag werd aangezegd. Een stroom van brochures en artikelen en een zeer 

geslaagde protestbijeenkomst hadden tot gevolg dat het wetsontwerp niet in behandeling 

werd genomen. Ook in de jaren daarna bleef het onderwerp de gemoederen bezighouden. 

In 1914 verscheen een brochure van Henriette Roland Holst onder de titel De maatschappe

lijke ontwikkeling en de bevrijding der vrouw. Zij maakte onderscheid tussen de positie van de 

proletarische vtouw en die van de middenstandsvrouw. De middenstandsvrouw was ge

zien de technische vootuitgang in haar ingekrompen huishouding economisch een non-

valeur geworden. Bij slechte financiële omstandigheden was ook zij gedwongen te gaan 

werken, maar wat voor de proletarische vrouw een zware last betekende, was voor de bur

gerlijke vrouw, bij zo groot mogelijke vrijheid van arbeid, een bevrediging. 

Een reacrie op dir srandpunt kwam in 15116, een lijvige brochure van de hand van B.J.F. 

Steinmetz (Vrouwenbeweg ing en vrouwenarbeid, Eene studie over de hervorming van de gezinstaak 

der vrouw). Volgens Steinmetz was de eeuwenlange achterstelling van de vrouw er de oorzaak 

van dat zij er niet in slaagde om de steeds verder inkrimpende 'gezinsarbeid' te hervormen. 

Daarom richtte zij zich op de maatschappij. Beter zou het zijn wanneer de vrouw zich met 

de petsoonlijke, geestelijke verzorging van haar huisgenoten zou bezighouden. Daarroe 

zou zij een betere psychologische, medische en economische scholing moeten hebben. 

Ook bij ensceneringen van Een poppenhuis in 1906 en van Spoken in 1913, valt uit zinssne

den in de tecensies op te maken dat de actualiteit van de vrouwenkwestie de srukken een 

bijzondere betekenis gaf. Vergelijk K., Het Tooneel XXXVI (1906/1507), P34: Onder het 

abonnementspubliek bevonden zich veel volwassen meisjes die blijk gaven van stetk 

medeleven, en J.H. Róssing, Nieuws van den Dag 8.12.1913: Vrouwen hoefik niet de raad 

te geven te komen, want zij komen vanzelf wel. Het stuk gaat ook over de vrouwenkwesrie. 

10 Van Hall, Gids 1891,1, P373-380; NRC 28.2.1891; J.H. Róssing, Nieuws van den Dag 11.3.1891; 

Elize Knuttel-Fabius, Nedetlandsche Spectator 1891, nr.10. P78-79. 

11 Zie voor dit alles Bulho/1983, P247 e.V. 
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Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat Van Ruyven, de recensent 

van de Kroniek, Hedda Gabler wist te verklaren middels de verworvenheden van de 

moderne psychologie: 

'In onze tegenwoordige tijd, nu de psychologie meer en meer naar de verklaring 

der pathologische verschijnselen zoekt, is juist zo'n geval van demonische ontaar

ding, onder drang van verveling een belangwekkend geval als dramatisch ge

geven, vooral door de wijze waarop Ibsen zijn Hedda behandelde.' 

In de jaren twintig werden de geluiden dat de stukken van Ibsen verouderd 

waren luider en luider en regisseurs gingen hun ensceneringsstrategieè'n daaraan 

aanpassen. In eerste instantie probeerde men Ibsen te moderniseren. Op 17 okto

ber 15125 ging bij het Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel een Een poppenhuis 

[Nora] in première waarvoor de verraling was aangepast. Om Ibsen voor de eigen 

tijd te behouden, waren alle tekstpassages en scènes geschrapt die als overbodig 

of verouderd werden ervaren. Else Mauhs, de actrice die Nora speelde, was na

drukkelijk ook modieus gekleed en gekapt. Dat modieus gekleed en gekapt gold 

ook voor Nel Stants, die in 15)30 Hedda Gabler speelde. Het was Cannegieter die 

bij deze gelegenheid in de Oprechre Haarlemsche Courant van 3 april 15130 voor 

het eerst expliciet gewag maakte van een gemoderniseerde Ibsen. 

In 15128 koos men bij Het Schouwtooneel voor een tweede optie. De door 

Adriaan van der Horst geregisseerde Een vijand van het volk was de eerste in een 

lange teeks enscenetingen waarin de personages van Ibsen werden teruggeplaatst 

naar hun eigen eeuw, de negentiende. Dat gebeurde met behulp van 'ouderwet-

sche' decors en met kostuums en kapsels in de stijl van die tijd. Hiermee kregen 

de decors en het uiterlijk van de acteurs een andete functie. In plaats van het aan

geven van een precieze, geografische locatie ging het er nu vooral om, met de de-

cots de histotische tijd van handeling aan te geven. Wat het uiterlijk van de ac

teurs betreft, was de belangrijksre functie van kostuums én grimering vóór 15128 

'her typeren van de personages' geweest. Nä 15128 was het belangrijk om via de 

kostuums, eventueel in combinatie met het kapsel maar altijd in aanvulling op 

de decors, aan te geven dat de gebeurtenissen zich afspeelden in de negentiende 

eeuw. 

12 Kroniek III (1917), P380. 
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De reacties waren overwegend positief. Juist door expliciet zichtbaar te maken dat 
het stuk al bijna een halve eeuw oud was, werd kritiek als dat het verouderd zou 
zijn gepareerd. Door die negentiende-eeuwse aankleding sprong vooral in het 
oog dat Een vijand van het volk in een aantal opzichten zijn geldigheid behouden 
had. Toch zou er nu snel een einde komen aan een periode waarin Ibsen praktisch 
ieder seizoen minstens één keer te zien was. Na de Hedda Gabler waarmee op 
4 maart 1531 het veertigjarig acteursjubileum van Henti Morriën luister werd 
bijgezet, liep het gemiddelde aantal ensceneringen sterk terug. Deze relatieve 
stilte rond Ibsen zou duren tot de jaren zeventig. Vooral in de jaren veertig en zes
tig lag het aantal Ibsen-ensceneringen laag. 

De stilte tussen 1513 t en 1570 werd rond het Ibsen-jaar 1956" even verstoord. In korte 
tijd waren hier toen zeven Ibsen-ensceneringen te zien. Een Engelse Hedda Gabler 
door een gezelschap rond Peggy Ashcroft die op 28 februari 15*55 m première ging, 
was daar de eerste van. Deze enscenering betekende tevens de perfectioneting van 
de in de negentiende eeuw gesitueerde Ibsen. Uit Engeland had men het ge
droomde Ibsen-decor overgevlogen: een tot in de details gekopieetde fin-de-siècle 
salon, met alle bibelots, étagères en draperieën die daarbij hoorden. Een kleine 
acht maanden later koos men bij de Haagsche Comédie voor eenzelfde benade
ring. Op de foto's van deze Haagse enscenering van een Een poppenhuis is de over
dadige inrichting duidelijk zichtbaar. 

Het uiterlijk van de acteurs was in deze twee producties in overeenstem
ming met de decors, al was het zeker niet zo dat de actrices - de heren zagen er in 
rok of jacquet al gauw negentiende-eeuws uit - authentiek negentiende-eeuwse 
japonnen of exacte kopieën daarvan droegen. De haardracht van de dames - met 
pony - was zelfs allesbehalve authentiek. Dat neemt niet weg dat de naam van de 
verantwootdelijke ontwerp(st)er prominent in het programmablad vermeld stond. 
En dat zou in het vervolg ook zo blijven. Niet alleen de naam van de decorontwer
per - dat was al sinds 15138 gebtuikelijk - maar ook die van de kostuumontwerper 
waren vanaf dat moment steevast in de programma's terug te vinden. 

In de speelstijl was intussen wel het een en ander veranderd. De voor 
Ibsen geëigende speelstijl bleek in 1955 niet langet die van Alida Tartaud-Klein te 

13 J.W.F. Wemmeus Buning, Telegraaf3.2.1928. 
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zijn. Tot aan 1972 werd het sleutelwoord 'psychologische geloofwaardigheid'. Het 
was daarbij niet noodzakelijk dat het spel zoveel mogelijk aan gedrag in de wer
kelijkheid deed denken. Het ging om de werkelijkheid volgens de wetten van het 
toneel. Een zekere mate van toneelmatigheid was zelfs een vereiste. Wat in ieder 
geval gevraagd werd, waren een soepele, beweeglijke mise-en-scène, oog voor 
details, ensemblespel, een geloofwaardige typering of verbeelding van de perso
nages waarbij het karikaturale, maar ook het al te gedetailleerde en gepronon
ceerde, vermeden diende te worden. Emoties mochten niet te vlak, maar zeker 
ook niet te heftig worden uitgespeeld. Er was in deze jaren eigenlijk geen enkele 
enscenering te zien die helemaal aan deze eisen voldeed, maar de ruimere, finan
ciële armslag die het systeem van overheidssubsidie de gezelschappen na de 
Tweede Wereldoorlog gaf, had wel tot gevolg dat melodramatisch uitglijders en 
andere restanten uit de negentiende-eeuwse toneelpraktijk na de Tweede Wereld
oorlog praktisch volledig waren uitgebannen. 

Ondanks de lovende woorden voor de Hedda Gabler en Een poppenhuis uit 1955, was 
het voor de Nederlandse recensenten geen uitgemaakte zaak dat Ibsen ook in het 
vervolg repertoire zou blijven houden. De meerderheid vond dat zijn stukken 
toch wel erg nadrukkelijk uit een ander tijdvak stamden. De maatschappelijk-
sociale verhoudingen en de plaats van het individu waren sinds het eind van de 
vorige eeuw sterk veranderd. Ook Ibsens dramaturgie en het morele vacuüm 
waarin zijn stukken zich afspeelden, waren zaken die in de jaren vijftig weer
stand opriepen, net zoals dat in de periode 1891-1897 het geval was geweest. 
Gaandeweg de jaren vijftig en zestig stierven die kritische geluiden echter lang
zaam uit, bij het ene stuk wat sneller dan bij het andere. Men kreeg steeds meer 
oog voor de kwaliteiten van Ibsens dramaturgie, het meesterschap waarmee hij 
zijn stukken in elkaar zette, voor de tijdloosheid van zijn thematiek en vooral 
voor zijn kwaliteiten als psycholoog. 

Het is verleidelijk om deze verschuiving in de Ibsen-receptie te verbinden 
met de verschuiving die zich in deze jaren aftekende in de ensceneringsstrategie. 
De Nederlandse theatermakers gingen Ibsen gaandeweg steeds soberder opdie
nen. Dat had duidelijk zichtbare consequenties voor de vormgeving: de visuele 
banden met de negentiende eeuw werden steeds verder losgelaten. Ruimtes wer
den gesuggereerd in plaats van gekopieerd, dat wil zeggen dat de gesloten 
kamerdecors plaars moesten maken voor open decors die ook van steeds minder 
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interieurelementen werden voorzien. Bij de kostuums was deze ontwikkeling 

minder duidelijk, al werden er in de jaren zeventig regelmatig eigentijdse ele

menten, stofsoorten en dessins verwerkt. Aan het eindpunt van deze ontwikke

ling stonden in ieder geval twee (grote zaal-) producties in abstracte ruimtes, 

waarin alleen de kostuums de handeling nog in het fin-de-siècle plaatsten (Bouw

meester Solness, Theater 1979 en Wanneer wij doden ontwaken, RO Theater, 1984). 

De Spoken die Hans Croiset in 1966 bij Toneelgroep Theater regisseerde, 

maakte duidelijk dat een overtuigende Ibsen ook een sober geacteerde Ibsen 

moest zijn. In deze met veel enthousiasme begroette productie voltrok het drama 

zich in een bijna abstracte, kale, lege ruimte met ramen zonder uitzicht. Daarbij 

waren ook in het spel alle franjes en romantische overbodigheden geëlimineerd. 

Het leek alsof het de acteurs verboden was hun handelingen met bewegingen of 

gebaren te accentueren, alsof alles van binnenuit moest groeien. 

Het enige dat op deze enscenering viel aan te merken was de gebruikte 

vertaling. Het Nederlands van Nini Scholtz werd door sommige recensenten 

ouderwets of archaïsch bevonden. Een halfjaar vóór deze Spoken was bij de Ne

derlandse Comédie voor het eerst een stuk van Ibsen gespeeld in een vertaling van 

Cora en Sybren Polet. Met name de manier waarop Ibsens idioom in Hedda Gabler 

gemoderniseerd was, sprong in het oog. Deze aangepaste vertalingen van de 

Polets waren voorlopig de nieuwe standaard. 

Zes jaar later zou Croiset de geschiedenis van Ibsen in Nederland een 

nieuwe wending geven. De Hedda Gabler die op 22 november 15172 bij Globe in 

première ging, betekende in een aantal opzichten een radicale breuk met al het 

voorafgaande. 

In deze enscenering was voor het eerst sprake van een bewerkte hoofd

tekst. Deze was, ten opzichte van de brontekst, sterk gereduceerd, met als conse

quentie dat de nadruk op de structuur en daarmee op de geconstrueerdheid van 

de tekst kwam te liggen. Doordat Croiset zijn enscenering met de laatste scène -

de zelfmoord van Hedda - liet beginnen, werd ook de gesloten structuur openge

broken. In het vervolg zou in circa dertig procent van de ensceneringen, gebruik 

worden gemaakt van een bewerkte versie van Ibsens hoofdtekst. Daarbij werd 

steeds één van de volgende vier procédés aangewend: een sterke reductie én het 

openbreken van de gesloten structuur, loslaten van de plotlijn, het toevoegen van 

tekstfragmenten óf het doelbewust gebruik maken van een verouderde ver

taling. 
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Wat nog meer in het oog sprong in Croisets enscenering, was de invulling van de 

ruimte. Geen negentiende-eeuwse salon, maar een abstracte ruimte die gedomi

neerd werd door een reusachtig portret van de generaal. Daarmee visualiseerde 

Croiset zijn uitgangspunt, dat hij in een lezing voor zijn acteurs als volgt formu

leerde en dat in het programmablad stond afgedrukt: laten we aannemelijk ma

ken dat Hedda niet de vrouw van haar man is maar de dochter van haar vader. 

De decors kregen er in deze enscenering dus een nieuwe, symbolische 

functie bij. In plaats van het louter aangeven van plaats of tijd van handeling, 

leverden ze ook een actieve bijdrage aan de betekenis van de enscenering. Van dit 

soort ensceneringen, waarin de betekenis gestuurd werd door visuele tekens, zou

den er tot 15188 nog een kleine twintig volgen. 

Ook wat de gekozen speelstijl betreft, bewandelde Croiset in deze Hedda 

Gabler nieuwe wegen. Hij koos voor een duidelijke en bewuste breuk met het 

toneelmatige realisme, al was het niet voor iedereen duidelijk of het hier om 'ge

abstraheerd' of om 'ouderwets schools' toneelspelen ging. Toen ensceneringen, 

gespeeld in een conventionele, toneelmatige stijl en mikkend op psychologische 

geloofwaardigheid, gaandeweg de jaren zeventig meer en meer onder vuur kwam-

men te liggen, kristalliseerde deze manier van Ibsen spelen zich steeds verder uit. 

Er was altijd sprake van (meerdere] personages die in ieder geval gedurende een 

gedeelte van de voorstelling verstard, versteend of op een mechanische manier 

bewogen. Alsof het niet om mensen maar om willoze marionetten ging. Net als 

Croiset kozen ook Elise Hoomans (Bouwmeester Solness 19751], Fritz Marquardt (John 

Gabriel Borkman 15182] en Peter te Nuyl (Wanneer wij doden ontwaken 1984] voor deze 

optie. 

Iets gematigder was de variant waar Ton Lutz de voorkeur aan gaf. Zijn 

twee Ibsen-ensceneringen bij Globe (De wilde eend 1573 en Spoken 15175] kenmerkten 

zich door een zekere mate van stilering, maar zonder dat helemaal was afgezien 

van het suggereren van werkelijkheid en van psychologische geloofwaardigheid. 

In 15177 werd er voor het eerst een stuk van Ibsen in een kleine zaal geënsceneerd. 

Ook deze productie - een Hedda Gabler door het Onafhankelijk Toneel - betekende 

een scherpe breuk met al het voorafgaande. 

Werd in de grote zaal-producties de band met de negentiende eeuw nooit 

geheel verbroken - in laatste instantie waren het altijd nog de kostuums die naar 

Ibsens tijd verwezen - in de kleine zaal gebeurde dat wel. Men koos óf voor een 
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enscenering waarin Ibsen in een toneeldecor werd gespeeld óf voor een situering 
ergens tussen 15*30 en 15160. 

Bij het Onafhankelijk Toneel had men voor die eerste mogelijkheid geko
zen. Dat het hier om een enscenering ging die anders dan andere zou zijn, moet 
de toeschouwer al duidelijk geworden zijn op het moment dat hij het programma
blad in handen kreeg. Niet: tekst Henrik Ibsen, vertaling Cora en Sybren Polet 
maar: 'tekst naar aanleiding van de vertaling van Sybren en Cora Polet'. In de 
praktijk kwam het erop neer dat het stuk zo was ingekort dat de voorstelling niet 
langer duurde dan één à anderhalfuur. Hierover lopen de schattingen van de re
censenten nogal uiteen. 

Verder stond in het programmablad als de plaats van handeling niet ver
meld: 'huize Tesman in het westelijk gedeelte van de stad' maar 'het toneel stelt 
voor een lijsttoneel'. 

De manier waarop die mededeling begrepen moet worden, wordt duide
lijk als men het programma doorbladert. Er is een decorschets in opgenomen die 
een houten constructie laat zien: het geraamte van een negentiende-eeuws cou-
lissendecor met zeven poten, zeven friezen en trekken die links van het podium be
diend konden worden. Dit was het decor waar Hedda Gabler in werd gespeeld. 

Dat was nog niet alles. Daarbij was deze constructie ook nog eens achter
stevoren op her roneel opgebouwd. Het gordijn bevond zich dus, vanuit de toe
schouwers gezien, aan de achterkant van het toneel. De mise-en-scène was hier
mee in overeenstemming. De acteurs speelden voor het grootste deel van de tijd 
met hun rug naar het echte publiek. Belangrijker in dit verband was dat het 
publiek, door de opstelling van het decor, een blik in de coulissen werd gegund. 
Het kon dus zien hoe de acteurs zich gereed maakten om op te komen, lang voor
dat ze het toneel moesten betreden en hoe de acteur die de rol van toneelknecht 
speelde het gordijn ophaalde en neerliet, en hoe hij het zelfmoordschot loste ter
wijl Hedda in de coulissen stond toe te kijken. 

Door de toeschouwers een kijkje in de coulissen te gunnen, werd bena
drukt dat Hedda Gabler geen werkelijkheid maar geconstrueerde werkelijkheid 
was. Personages arriveerden en verdwenen niet 'toevallig', maar omdat Ibsen ze 
moedwillig in één ruimte samenbracht op de momenten dat hem dat het beste 
uitkwam. Zijn stukken waren geen werkelijkheid, maar goed geoliede machines 
of constructies. Waar het op neerkwam, was dat Ibsen, de meester van het realis
me, ontmaskerd werd als een 'plottenbakker'. 
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Ook de kostuums verwezen voor het eerst niet langer naar de negentiende eeuw. 
De acteurs waren buitengewoon onopvallend, alledaags bijna, gekleed. Ook dit 
gaf aan dat het hier niet om Ibsens personages ging maar om acteurs die een stuk 
van Ibsen deden. 

In een reactie op het versteende, functie- en betekenisloze acteren zoals 
dat af en toe nog steeds in de grote zaal-producties te zien was, deed men ook nog 
eens 'zo gewoon mogelijk'. Daarbij was geprobeerd handelingen van de acreurs 
op te laden met betekenis. Mimiek, lichaamshouding, beweging en gebaren wer
den 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 commen
taar 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 - Landschap Zeezicht (naar De vrouw van de zee), 1980, Rcwmersholm, 15184 
en Op een avond (naar Hedda Gabler), 19&6 - werd in de handelingen van de acteurs 
expliciet duidelijk gemaakt dat het hier geen werkelijkheid maar 'slechts' toneel 
betrof. 

Ruim eenjaar later was de première van de eerste productie waarin Ibsens 
personages naar een andere, historische periode waren verplaatst. Het ging hier 
om een enscenering van Rosmersholm, bij Fact geregisseerd door Jan Decorte. 

Eén van de gevolgen van die verplaatsing naar de jaren vijftig was dat 
Ibsen weer een herkenbare basis kreeg. De visuele component riep herinneringen 
op aan een tijd waarin een belangrijk gedeelte van het publiek was groot ge
bracht. 

Belangrijker waren de consequenties voor Ibsens personages. De jaren 
vijftig zijn in Nederland synoniem geworden voor burgerlijkheid en hypocrisie. 
Alleen al door Ibsens personages in deze omgeving te situeren werd duidelijk dat 
hun idealisme nooit een solide basis kon hebben. Door hun kostuums en hun ge
drag werd dat bevestigd. Zo zag Rosmer er bij Decorte uit als een onvolwassen, 
seksloze sukkel. Hij was een bange, stijve gestalte op, zoals de foto's laten zien, 
geitenwollen sokken en sandalen. Rebekka werd omschreven als een bang in het 
nauw gedreven katje met een sluwe aanhaligheid, zonder vitaliteit, zonder aan
trekkingskracht en zonder vechtlust. Ibsens helden werden te kijk gezet als ver
wende, impulsieve kinderen of als geremde, gefrustreerde volwassenen. Ze wer
den onrmythologiseerd en dat gold daarmee ook voor de stukken en de persoon 
van Ibsen zelf. Andere ensceneringen waarin de stukken van Ibsen ergens tussen 
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15130 en i960 waren gesitueerd waren Hedda Gabler (RO Theater, 15182, Hedda Gabler 
(Piek, 15185) en Een poppenhuis (Globe, 1986). 

Voor al deze kleine zaal-producties geldt dat er steeds een spanning was 
tussen Ibsens tekst en het gedrag van de acteurs. De vraag dringt zich op of al deze 
ontwikkelingen louter Nederlands waren of dat ze ook elders in Europa gaande 
waren. 

Wat betreft de Ibsen-ensceneringen gesitueerd in de jaren dertig, veertig 
of vijftig, is er een duidelijk verband met het Duitse theater van die tijd. In de 
tweede helft van de jaren zeventig werd er in Toneel Teatraal, 's Neerlands enige 
toneeltijdschrift, regelmatig bericht over het werk van de regisseurs als Peymann, 
Stein en Zadek en, jaarlijks, over het Theatertreffen in Berlijn. Dat Duitsland in 
de jaren zeventig het negentiende-eeuwse repertoire - en dus ook de stukken van 
Ibsen - had 'herontdekt', bleek uit de selectie voor het Theatertreffen van 15177.M 

Dat jaar waren er in Berlijn onder meer twee ensceneringen van Hedda Gabler te 
zien. Eén daarvan, die van Peter Zadek, was helemaal gesitueerd in de jaren vijftig 
en in de andere, van Niels-Peter Rudolph, gingen de acteurs gehuld in een ver
bazingwekkend scala aan kostuums, in stijl variërend van 185)0 tot 15140.I5 

Van het achterstevoren geplaatste coulissendecor waarin het Onafhanke
lijk Toneel Ibsen situeerde, heb ik geen contemporaine pendant kunnen vinden. 
De productie roept wel herinneringen op aan Meyerholds enscenering van Een 
poppenhuis, uit 15122. Deze productie kwam in vijf dagen tot stand en mocht daar
bij niks kosten. Op de dag van de eerste voorstelling ging Meyerhold met vijf van 
zijn leerlingen naar de zaal waar Een poppenhuis gespeeld zou worden om een 
decor te maken. Om te beginnen verwijderden ze het staande decor en alle gordij
nen van het toneel. Vervolgens plaatsten ze losse, platte decorstukken achterste
voren [sic!] op het toneel [sic!]. Wat deze enscenering zichtbaar maakte was niet 
alleen 'de desintegratie van het leven van de bourgeois' daarbij ging het hier ook 
om een zorgvuldig gecalculeerde aanval op de principes van het illusionistisch 

14 Friese 1576, pxxii. 

15 Toneel Teatraal 98 (1977), nr.5, P13-14. Rijnders bezocht het Theatertreffen dat jaar met Jac 

Heyer en berichtte in Toneel Teatraal over deze twee ensceneringen. Heyer liet in 1990 on

der meer zijn herinneringen aan deze Zadek-enscenering optekenen. Ook hij signaleerde 

dat er in de jaren zeventig vanuit Nederland enorm veel belangstelling was voor het 

Duitse toneel. De Hedda Gabler van Zadek heeft volgens Heyer de carrière van Rijnders 

beïnvloed. Zie hiervoor Rossen 1992, p8r-82. 
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theater.16 Het lijkt vergezocht om de Hedda Gabler van het Onafhankelijk Toneel 
te koppelen aan de Russische avant-garde uit het begin van deze eeuw. Wanneer 
men echter weet dat het Onafhankelijk Toneel zich van het begin af aan affi
cheerde met het werk van de Russische schrijver Vladimir Majakovski en daarmee 
met het Russische constructivisme en futurisme, wordt de koppeling met Meyer
holds Een poppenhuis veel minder vreemd.17 

Omdat het Onafhankelijk Toneel een collectief van theatermakers en 
beeldend kunstenaars was, zou hier overigens ook aan een rechtstreekse beïnvloe
ding door de beeldende kunst van de jaren zestig gedacht kunnen worden. Ook 
daar was sprake van stromingen - de Informelen, de Nul-groep, Pop-Art - die het 
kunstwerk zelf ter discussie stelden. 

De spanning tussen Ibsens tekst en het gedrag van de acteurs, waar in de 
kleine zaal steeds sprake van was, verdween in 15184 toen Frans Strijards zo ver 
ging in zijn zoektocht naar een adequate lichaamstaal dat Rosmersholm in zijn 
regie van kleur verschoot. De groteske en karikaturale elementen van deze ensce
nering, waren bij alle volgende kleine zaal-producties steeds het uitgangspunt. 
Door de manier van acteren, maar zeker ook door de vaak krankzinnige aan
kleding van de personages, werden de stukken van Ibsen geridiculiseerd. 

De semantisering van de handeling op zich, bleef overigens niet beperkt 
tot het kleine zalen-circuit. Ook in de grote zaal-producties ging men gebruik 
maken van de mogelijkheid om Ibsens teksten op deze manier extra betekenis 
mee te geven. Dat gold zowel voor producties die nog net binnen de conventie 
van het toneelmatig realisme bleven als voor producties waarin de handelingen 
van de acteurs geheel of gedeeltelijk gemechaniseerd waren. 

Het wekt gezien deze ontwikkelingen weinig verbazing dat er vanaf 151751 
bij de tot standkoming van de producties in bijna alle gevallen, zoals de program
mabladen aangeven, een dramaturg betrokken was. Ook het gegeven dat de ver
taler in het programma een minder prominente plaats ging innemen, past in het 
beeld zoals dat hierboven wordt geschetst: de opmars van de bewerking en daar
mee het losser worden van de band met Ibsens brontekst. Dat tussen 15170 en i$&6 
ook de doot Ibsen gegeven plaatsaanduiding, de genre-aanduiding en de infor
matie betreffende de maatschappelijke functies en de familie-relaties van de per-

16 Braun 1995, piyy en Rudnitsky 1981. p288. 
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sonages, één voor één uit het programma verdwenen lijkt hier mooi bij aan te 
sluiten. Dit kan echter ook geïnterpreteerd worden als een aanwijzing dat Ibsens 
stukken veralgemeniseerd en zijn personages geïndividualiseerd werden. 

Recensenten gebruikten in deze jaren nogal eens de term regisseurs toneel. 
Het is dan verrassend om te constateren dat van alle medewerkenden de acteurs 
steevast als eersten in de programmabladen werden genoemd. 

Op al deze kleine zaal-producties werd in de Nederlandse pers nogal zuinig ge
reageerd. Men snapte vaak niet wat regisseurs bewogen had en waarom er op deze 
manier met Ibsen moest worden afgerekend. Men sprak van grillen en van expe
rimenteren omwille van het experiment. Toch deed men daarmee deze ensce
neringen te kort. 

Eerder werd er al op gewezen dat er in Nederland gematigd op stukken als 
Een poppenhuis en Spoken gereageerd werd, maar dat naar aanleiding van Hedda 
Gabler ook hier een felle controverse losbrak. Nadat de bezwaren van de tegen
standers, die zowel de dramaturgie als de inhoud van de stukken betroffen, rond 
15100 helemaal verstomd waren, staken ze in de jaren twintig weer de kop op. 
Ibsen was verouderd, of toch niet? Jaren lang ontkwamen zowel de theatermakers 
- in hun programmaboekjes - als de recensenten er niet aan om hun antwoord op 
deze vraag te formuleren. Pas in 1966 wist Hans Croiset met zijn enscenering van 
Spoken de Nederlandse critici er weer van te overtuigen dat Ibsen, zonder voor
behoud, als één van de grote toneelschrijvers van de twintigste eeuw moest wor
den beschouwd. 

De belangrijkste bezwaren tegen Ibsens dramaturgie kwamen eigenlijk al 
die tijd op hetzelfde neer: de stukken zaten vol met onwaarschijnlijkheden en on
geloofwaardige incidenten en ze leden ook onder de te gecomprimeerde, gekun
stelde structuur. Cor van der Lugt Melsert pleitte er in een bespreking van de 
Hedda Gabler door Peggy Ashcroft zelfs voor om de stukken alleen nog op te voe
ren nadat ze door een dramaturg grondig waren herzien.18 

Vanuit dat perspectief bezien, was de Hedda Gabler van het Onafhankelijk 
Toneel geen uit de lucht gevallen experiment dat niets meer met Ibsen te maken 
had, maar een enscenering waarin al die kritiek zichtbaar werd gemaakt. Inder-

17 Houte z.p, z.j, P15. 

18 Elsevier 5.3.1955. 
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daad: dit is geen werkelijkheid, maar een kunstmatig in elkaar gestoken toneel
stuk. Dat is wat de makers wilden onderstrepen. 

Voor de ontmythologisering geldt iets velgelijkbaars. Ook tegen de in
houd van Ibsens stukken werd vanaf het begin door sommigen fel geprotesteerd. 
Zo schreef Jean Valjean in Het Tooneel: 'Ibsen voert ons gewoonlijk in een gezel
schap van levenszatte personages waarvan de meesten zooals men dat noemt een 
klap van den molen beethebben'. In verband met Hedda Gabler, dat hij met een 
moeras vergelijkt, sprak hij over een 'verpeste atmosfeer vol ongedierte' en een 
'kunst die de verrotting al in zich draagt'.19 

In de jaren twintig was het vooral de katholieke pers die de lezers, vanuit 
morele overwegingen, een bezoek aan de stukken van Ibsen afraadde, maar nâ de 
Tweede Wereldoorlog begonnen ook anderen kritische kanttekeningen te maken. 
G. Alingh Brugmans noteerde in de Haagse Post van 5 maart 15155 dat we 'tegen
woordig gelukkig in een heel wat frissere wereld leven dan in 18510'. In 15157 oor
deelde Jeanne Schaik-Willing dat er in Ibsens stukken sprake was van een soort 
potentieel fascistisch klimaat dat 'we' pas konden thuisbrengen sinds we de oor
log begonnen te objectiveren. Toen Nederland de Tweede Wereldoorlog in 15150 
min of meer verwerkt had, konden we ons niet meer gewonnen geven aan Ibsen. 
Hedda's verlangen naar halfgoden en leven in schoonheid werd op dat moment 
een verlangen naar het Walhalla.'20 

Ook deze kritiek op Ibsen werd in de jaren zeventig en tachtig in zijn con
sequenties zichtbaar gemaakt. De achterkant van het idealisme en de belachelijke 
maar zeker ook donkere kant van Ibsens personages werd zichtbaar gemaakt. 
Echt te bewijzen is het niet, maar het vervolg suggereert toch op z'n minst dat deze 
manoeuvres nodig waren om Ibsen weer voor de twintigste eeuw te winnen, dat ze 
als een soort catharsis hebben gewerkt. Dat Ibsen pas weer serieus genomen kon 
worden nadat hij, op deze manier, tegen het licht was gehouden en te kijk was gezet. 

Die wedergeboorte van Ibsen vond plaats in 15188. In een kleine zaal, waar tussen 
1977 e n 1988 al die kritische Ibsen-ensceneringen werden opgevoerd, speelde Maat-

19 HetTooneelXX(i8jo/i89i),pSyS6. 

20 Groene Amsterdammer 14.12.1957. Vergelijk ook C. Nicolai, Dagblad van de Zaanstreek 

?.?.1957: na twee wereldoorlogen is alle romantiek van de dood ons ontnomen. De gedach-

renwereld van Hedda is zo ver van ons verwijderd dat we haar bijna als misdadigster zien. 
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schappij Discordia Bouwmeester Solness. Deze zaal was met behulp van witte doe

ken langs de wanden veranderd in een grote, witte doos. In die witte, neutrale 

ruimte, op een uitgelicht vlak ergens tussen het toneel en de tribunes in, vonden 

de acteurs en de toeschouwers elkaar in de tekst van Ibsen; een tekst die integraal, 

met grote ernst gezegd werd en waarbij de acteurs hun bewegingen en gebaren 

tot een minimum beperkten. 

De handeling werd daardoor als het ware geïnternaliseerd. Alle aandacht 

kwam op de bewegingen in de personages te liggen. De volgende passage uit de 

recensie van Jac Heyer getuigt hier ook van: 'De hoofdfiguren zijn de gevangenen 

van hun eigen gevoelens, vandaar de gefrusrreerde roerloosheid die de spelers in 

hun lichaamshoudingen uitdrukken. Wie hun blikrichtingen volgt ontwaart een 

denkbeeldige geometrie, alsof ze de snijpunten zijn van lijnen in een bouw

tekening van bouwmeester Ibsen. De plattegronden van schuldgevoel, doods

verlangen, mystiek levensverlangen en arrogante ammoraliteit worden ont

vouwd [...].'21 

Uit de woorden die hier gebruikr worden - een bouwtekenig van bouw

meester Ibsen, plattegronden, doodsverlangen en arrogante amoraliteit - mag 

worden afgeleid dat ook de makers van deze enscenering oog hadden gehad voor 

de geconstrueerdheid van ook dit stuk én voor de donkere kantjes die ook aan deze 

personages kleefden. Het nieuwe aan deze enscenering was dat er nier langer ge

oordeeld of geridiculiseerd werd. De tekst van Ibsen werd 'slechts' zo doorzichtig 

mogelijk aan het publiek gepresenteerd. Het publiek moest het oordeel zelf maar 

vellen. En wat het publiek zag, niet gehinderd door een betekenissturend decor, 

en geholpen door de eigentijdse kleding en een sobere en vanzelfsprekende ac-

teersrijl, waren 'gewone', herkenbare mensen; tijdgenoten, met al hun goede, 

slechte en belachelijke eigenschappen. 

Deze Bouwmeester Solness uit 15188, is een aantal jaren bepalend geweest 

voor de manier waarop Ibsen in Nederland is geënsceneerd. Tot aan het midden 

van de jaren negentig golden voor een relatief groot aantal ensceneringen de vol

gende kenmerken: 

* De gebruikte tekst was een precieze, aangepaste, soms modern of lokaal 

klinkende vertaling van het origineel, waarbij de versies van mevrouw 

21 NRC 24.Ä.1588. 
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Clant van der MijU-Piepers, die de reputatie hebben het origineel zowel 
inhoudelijk als formeel het dichtst te naderen, nogal eens als basisver
taling werden gebruikt. 

* De decors waren veel minder bepalend voor de betekenis van de enscene
ring dan voorheen en hadden voornamelijk een functionele, soms ook 
esthetische functie. Ontwerpers legden een voorkeur aan de dag voor het 
werken met hout en gordijnen. Er werd ook wat vaker gewerkt/samen
gewerkt met licht/belichters. Het resultaat was een open, witte en heldere 
ruimte. 

* De acteurs gingen gekleed in onopvallende kostuums die ze ook in het 
dagelijks leven zouden kunnen dragen. 

* Er werd in een zakelijke, nuchtere, sobere maar ook vanzelfsprekende stijl 
geacteerd waarbij iedere pathetiek was uitgebannen en er slechts af en toe 
ruimte was voor emotionele ontploffingen. Het voornaamste streven was 
om Ibsens tekst zo helder mogelijk over het voetlicht te brengen. Over het 
algemeen lag het tempo hoog. 

De resultaten die het experiment van de jaren zeventig en tachtig had opgeleverd, 
werden hierbij overigens niet vergeten. Decors mochten best verraden dat het 
hier 'maar' om 'toneel'teksten ging en via lichaamstaal kon nog steeds worden 
prijsgegeven wat de werkelijke gevoelens en/of gedachten van een personage 
waren. Maar in plaats van consequent doorgevoerde trucs werden het middelen 
waar gedoseerd en op veel subtielere wijze gebruik van werd gemaakt. 

Een belangrijk punt bij dit alles was dat het onderscheid tussen grote - en 
kleine zaal-producties in het begin van de jaren negentig wegviel. 

Wat voor de decors gold, gold ook voor de ensceneringen in hun totaliteit. Ze wer
den vaak gekarakteriseerd als (glas)helder. Wat in de recensies echter het meest 
opvalt, is dat de stukken van Ibsen ineens weer zo actueel werden. Zo noemde 
Gerben Hellinga de Hedda Gabler die Catherine ten Bruggencate in 1990 bij To
neelgroep Amsterdam neerzette 'een lastig, tot anorexia neigend, jong mevrouw
de van tegenwoordig', een 'ongemeen hedendaags' gemeen kreng en een heden
daagse neurastenica. Hij constateerde dan ook dat ze, samen met Jürgen, bij wijze 
van spreken in de zaal had kunnen zitten.22 En kwalificaties in de pers als 
'Avenue-creaturen', 'postmoderne gefrustreerden' en 'een geperverteerd yuppie-

374 



H O N D E R D V I J F T I E N J A A R I B S E N ; T I E N J A A R O N D E R Z O E K 

milieu' maken duidelijk dat Strijards er een paar maanden later óók in slaagde 
om Hedda Gabler als een eigentijds stuk te laten spelen.23 

Een vergelijking met de Hedda Gabler van 1917 dringt zich hier op. Ook 
toen was het beeld van Ibsen net gecorrigeerd - niet langer stond hij te boek als 
schrijver van geheimzinnige stukken - en ook toen vond Alida Tartaud, gehuld in 
een modieuze japon, de juiste vorm om haar tijdgenoten ervan te overtuigen dat 
Hedda Gabler, zesentwintig jaar nadat Ibsen het geschreven had, zeer eigentijds 
was. Doorslaggevend voor het succes van die enscenering waren de toenmalige 
actualiteit van het vrouwenvraagstuk en het feit dat de mogelijkheden die de mo
derne psychologie bood bij het verklaren van 'onverklaarbaar' gedrag op dat mo
ment in het brandpunt van de belangstelling stonden. 

Het vrouwenvraagstuk speelde in het Nederland van 1990 geen grote rol 
meer in het openbare debat. Anders ligt dat met die moderne psychologie. Niet 
dat Freud en de psycho-analyse op zich weer onderwerp van gesprek waren, maar 
begrippen als 'gefrustreerden', 'geperverteerd', 'individualisten' en 'egocentrisch' 
waar de recensies over die twee Hedda Gablers mee gelardeerd zijn, bewijzen dat 
de geïndividualiseerde Nederlandse samenleving in 19510 van moderne psycholo
gie doordrenkt was geraakt. Dat betekent dat het gedrag van Ibsens personages in 
1515)0 niet alleen verklaarbaar, maar ook zeer herkenbaar was.24 

22 Vrij Nederland 20.1.1950. Vergelijk ook: 'Hedda heeft, als verregenwoordigster van kwets

bare individualisren en hun idealen in een egocentrische wereld, meer met deze rijd te 

maken dan in eerste instantie was te vermoeden', 'Dit soort mensen komt nog steeds voor' 

en 'Toch is deze Hedda op en top een vrouw van nu, honderd jaar later'. Zie hiervoor ach

tereenvolgens Eric de Ruyter, Telegraaf 12.1.15510; Max Arian, Groene Amsterdammer 17.1. 

1950; Eddy Geerlings, Algemeen Dagblad 12.1.1990: 

23 Don Duyns, Parool 21.5.1990 en Dirkje Houtman, Trouw 18.5.1990. Vergelijk ook Peter 

Liefhebber, Telegraaf 21.5.1990: onmiskenbaar van deze tijd. 

24 Niet alleen de Hedda Gablers, ook Rosmer en Soluess bleken herkenbare, laat twintigste-

eeuwers. Twee citaten slechts om dit te illustreren. In Elsevier van 27 juni 1992 schreef Jan 

Paul Bresser naar aanleiding van de Rosmersholm door het Noord Nederlands Toneel: '[Het 

is vooral een verrassing] dat de voorstelling [...] honderd jaar overbrugt en Ibsen dichtbij 

haalt, herkenbaar maakt. Naar aanleiding van Bouwmeester Soluess (Theater Anrigone, 1995) 

tekende Peter Claessens op dat Ibsen met 'de schildering van de complexen [sic!] (van 

schuld, angst, ambitie) die Solness plagen, de inrichting van de moderne mensenziel glas

helder blootlegde]' (Telegraaf 10.2.1995). 0°k de ensceneringen van Een vijand van het volk, 

door Theater van her Oosten (1993) en Stan (JDX A Public Enemy, 1994) brachten recensenten 

tot de uitsptaak dat Ibsen opmetkelijk actueel en verbazend modern was. 
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Het zal na dit alles geen verbazing wekken dat dit decennium nu al een record 
aantal Ibsen-ensceneringen te zien heeft gegeven. Uiteraard zitten daar ook en
sceneringen tussen die afwijken van het beeld zoals dat hierboven is geschetst. 
Vernieuwend is binnen het Nederlands theater nog steeds een kwalificatie die 
veel regisseurs nastreven. En sowieso geldt dat iedere nieuwe lichting theater
makers zich steeds weer tegen de gevestigde namen af zal zetten, zeker in een tijd 
waarin er voor die nieuwkomers maar een beperkt overheidsbudget beschikbaar 
is en het recht om te bestaan met iedere enscenering opnieuw bevochten moet 
worden. Hoe het Ibsen in Nederland verder zal vergaan is uiteraard onduidelijk 
maar met een oeuvre dat het experiment en de afrekening in de jaren zeventig en 
tachtig overleefd heeft, moeten Nederlandse theatermakers weer jaren vooruit 
kunnen. 

Het relaas zoals dat hierboven staat afgedrukt, maakt het tenslotte mogelijk om 
een vraag te beantwoorden die me de afgelopen jaren vaak gesteld is: waarom was 
(en is) Ibsen in Nederland zo populair? 

Om te beginnen dient nog maar eens te worden vastgesteld dàt Ibsen in 
Nederland populair was en is. Er zullen maar weinig auteurs zijn die over een 
periode van ruim een eeuw kunnen bogen op een gemiddelde van twee produc
ties per drie seizoenen. Vaststellen hoé populair Ibsen in Nederland was, kan al
leen maar op basis van een volledige analyse van het repertoire in Nederland, iets 
wat gezien de activiteiten van het Theater Instituut Nederland in ieder geval voor 
de na-oorlogse periode binnen afzienbare tijd betrekkelijk eenvoudig zal kunnen 
geschieden. 

In eerste instantie sloot Nederland zich gewoon aan bij de internationale 
Ibsen-mode. Ook in de ons omringende landen werd Ibsen omstreeks 1890 een 
veelbesproken en veel gespeeld auteur. Rond de eeuwwisseling was hij een Euro
pese beroemdheid van wiens doen en laten ook in Het Tooneel verslag werd ge
daan.25 Dat blad karakteriseerde Ibsen bij zijn overlijden als de Shakespeare van 
onze tijd, de ruggegraat en de hersenen van het moderne toneel.26 Het was dus de 
reputatie van Ibsen als dé toneelschrijver van zijn tijd, die een continue stroom 

25 Zie hiervoor bijvoorbeeld de hele derrigsre jaargang (1901/1902), waarin zeer veel aandachr 

voor ibsen is. 

16 Het Tooneel XXXVI (1906/1907), p3. 
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ensceneringen genereerde. Hierbij dient te worden aangetekend dat er maar wei
nig ensceneringen zijn geweest, waar óók het grote publiek warm voor liep. Ibsen 
was vooral populair onder Nederlandse (en buitenlandse) theatermakers en onder 
'moderneraars'. 

Het tweede motief om Ibsen op te voeren ging rond t^io een rol spelen. 
Ook enkele terloops gemaakte opmerkingen in de pers wijzen erop dat de stuk
ken van Ibsen toen meer en meer als actueel werden ervaren. Het ging daarbij 
dan met name om de rol van de vrouw, haar positie in de samenleving en haar rol 
binnen het gezin. Dat de symbolistische Ibsen vol geheimzinnigheid in 1913 de
finitief had afgedaan en dat het mogelijk bleek het gedrag van Ibsens personages 
te verklaren met de verworvenheden van de moderne psychologie, maakte het 
ook mogelijk om de stukken in het licht van de actualiteit te bezien. 

In de jaren twintig kwam er een einde aan de actualiteit van Ibsen. De 
vrouwenbeweging had belangrijke overwinningen behaald en was uit elkaar ge
vallen, ook omdat de economische crisis zijn schaduwen al vooruit wierp. Dat 
vertaalde zich in de jaren dertig in een sterke daling van de ensceneringsfrequen
tie. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleven de critici vraagtekens zetten bij de 
pogingen van theatermakers om Ibsens duurzaamheid aan te tonen. Na het 
Ibsen-jaar ^56' ebden die bezwaren langzaam weg en kon Ibsen terugkeren in de 
galerij der groten. 

De jaren zeventig betekenden een nieuwe fase. In de jaren na Aktie 
Tomaat wijzigde de visie op toneel radicaal. Met behulp van eerst vormgeving en 
later ook acteerstijl bleek het mogelijk om als theatermaker aan klassiekers een 
nieuwe betekenis op te leggen. Ook de stukken van Ibsen werden hiervoor met 
graagte gebruikt. Na de relatieve stilte in de periode 1930̂ 5170 nam het aantal 
producties explosief toe. De benadering was steeds uiterst kritisch. 

Vanaf 1988 veranderde dat. Bij een minder experimentele en kritische be
jegening bleken Ibsens personages ineens weer uiterst herkenbaar en actueel te 
zijn. Het feit dat de Nederlandse samenleving in de jaren negentig geïndividuali
seerd en verpsychologiseerd raakte, lijkt daar een belangrijke rol bij te hebben ge
speeld. 

10.4 Dit onderzoek en de Nederlandse toneelgeschiedenis 
Eén van de vooronderstellingen bij het begin van dit onderzoek, was dat de ensce
neringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland ook iets duidelijk zou maken over de 
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twintigste-eeuwse, Nederlandse theatergeschiedenis in zijn algemeenheid. Een 

verandering in de manier waarop men in Nederland Ibsen ensceneerde, beteken

de in ieder geval een verandering in de houding ten opzichte van Ibsen, maar in 

een aantal gevallen zou het ook kunnen wijzen op een vetanderde houding ten 

opzichte van 'toneel'. Er rest aan het einde van deze studie dus nog één vraag: 

welke resultaten laten zich extrapoleren? Welke keerpunten in de enscenerings

geschiedenis van Ibsen in Nederland, zeggen ook iets over die Nederlandse thea

tergeschiedenis in zijn totaliteit? 

'[Z]iet men achterwaarts op de weg dezer honderd jaren Nederlands toneel terug, 

[...] [dan] kunnen we met voldoening constateren, dat het toneel zich in deze eeuw 

uit zijn staat van verval geheel heeft opgericht en van een ontstemd en verwaar

loosd instrument, alleen nog bruikbaar om de zwaarste sentimenten te vertolken, 

is geworden tot een fijn besnaard en geschakeerd orgaan van kunst, dat in staat is 

zowel het edelste dat dooi mensen gedacht en in dramatische vorm werd gevat, als 

datgene wat de eigen tijd beweegt op even zuivere als schone wijze weer te geven.' 

Met deze wootden vatte Hunningher in 19451aan her eind van Een eeuw Nederlands 

Toneel zijn bevindingen samen.27 Alhoewel juist Hunningher in zijn studie wel 

degelijk ook gewag maakte van de stagnatie waar het Nederlands toneel steeds 

weer mee te maken kreeg, is dit slotakkoord in majeur toch bepalend geworden 

voor de geschiedschrijving van het Nederlands toneel over de periode 1870-1940. 

Algemeen wordt aanvaard dat de kwaliteit rond de eeuwwisseling tot een accep

tabel niveau was gestegen en dat aansluiting werd gevonden bij de internationale 

onrwikkelingen. Om de feiten nog even kort op een rijtje te zetten: Schimmel 

wist met zijn Koninklijke Vereeniging het Nederlands toneel te verheffen. Le 

Gras maakte in Rotterdam ensceneringen waar het predikaat 'realistisch' op van 

toepassing was. Dat realisme vond zijn vervolmaking in de 1889-productie van 

Een poppenhuis door De Tooneelvereeniging, waarna de Nederlandsche Tooneel-

vereeniging, het gezelschap dat Hetman Heijermans als huisschrijver aanstelde, 

de fakkel overnam. De ideeën van Appia en Craig werden in Nederland door Ver

kade en Royaards in praktijk gebracht. Met hun enscenering van Ekkerlyc (1907) 

werd een overtuigend alternatief voor de realistische ensceneringsstrategieën 

27 Hunningher 1949, P209 
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geïntroduceerd. Pas in de jaren twintig diende zich een toneelleider van verge
lijkbaar formaat aan: Albert van Dalsum. Dat er ook in de Nederlandse theaters 
met expressionisme is geëxperimenteerd, op bescheiden schaal overigens, is aan 
hem te danken. 

Wat dit onderzoek naar de ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Neder
land duidelijk maakt, is dat een correctie van dit algemeen gangbare beeld op zijn 
plaats is. Anders dan Hunningher en zijn navolgers willen, bleef de invloed van 
de negentiende-eeuwse toneelpraktijk in de eerste veertig jaar van deze eeuw zeer 
nadrukkelijk zicht- en hoorbaar. Dat geldt zowel de decors, het uiterlijk van de 
acteurs als de acteerstijl. 

Zo werd, wat de decors betreft, pas diep in de jaren dertig definitief afge
stapt van de gewoonte om gebruik te maken van decors die al voor handen waren. 
Het kwam tot die tijd maar zelden voor dat er speciaal voor een productie nieuwe 
decors ontworpen werden. Het uiterlijk van de acteurs diende tot aan 1928 in de 
eerste plaats in overeenstemming te zijn met het sóórt personage dat verbeeld 
werd. Van acteurs werd dus niet gevraagd om individuen te creëren. 

Ondanks het feit dat er vanaf 15100 geen productie meer tot stand kwam 
zonder de bemoeienissen van een regisseur, bleef de negentiende-eeuwse toneel
praktijk ook in de acteerprestaties nog lang zichtbaar. Zaken als gebrekkige rol-
kennis, onvoldoende samenspel, jacht op effect, overdrijving in toon en gebaar, 
gewild en gekunsteld spel bleken zeer hardnekkig. 

In de jaren 1910-1930 werd er bewust teruggegrepen naar de negentiende-
eeuwse acteerstijl. Men sprak weer van mooie standen, bewegingen en gebaren, 
van sorties die prachtig van plastiek waren, etcetera. Ook de praktijk van ster
actrices die omringd werd door acteurs van het tweede garnituur, werd weer een 
tamelijk gangbaar verschijnsel. 

Met deze in de negentiende-eeuwse toneelpraktijk gewortelde conventies werd in 
fasen afgedaan. De analyse van de programma's maakte duidelijk dat er vanaf de 
tweede helft van de jaren dertig bij iedere productie een decorontwerper betrok
ken was. Vanaf dat moment werd er dus voor iedere enscenering een speciaal de
cor ontworpen of samengesteld. In de jaren vijftig voegde de kostuumontwerper 
zich bij de vaste medewerkers, met - zo mag men aannemen - vergelijkbare con
sequenties. Decor- en kostuumontwerper zouden vanaf dat moment steeds ge
zamenlijk prominent in het programmablad worden vermeld. 
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Omdat het aantal Ibsen-ensceneringen tussen 193: en 1955 laag lag, is het niet 
goed mogelijk om ook het omslagpunt voot de acteerpraktijk precies te lokalise
ren, maar in ieder geval waren de negentiende-eeuwse restanten halverwege de 
jaren vijftig definitief achterhaald. Het is zeer waarschijnlijk dat de subsidies die 
na de Tweede Wereldoorlog structureel beschikbaar kwamen daar een belangrijke 
rol bij hebben gespeeld. Dat betekende dat gezelschappen zich niet langer ge
noodzaakt zagen stukken die niet liepen onmiddellijk van het repertoire te nemen 
en te vervangen door iets nieuws, met alle gebrekkige voorbereiding en dito regie-
en acteerprestaties vandien. 

Dat Aktie Tomaat (151651) verstrekkende gevolgen heeft gehad voor het Neder
landse theaterlandschap is genoegzaam bekend. Alleen de explosieve groei van 
het aantal structureel gesubsidieerde theatergezelschappen tussen 1970 en 15185 
maakt dat al duidelijk: bijna een verviervoudiging - van twaalf naar vierenveer
tig. De ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland laat zien wat de gevol
gen nu precies waren voor de ensceneringspraktijk en in welke volgorde de veran
deringen werden doorgevoerd. 

De eerste verandering betrof de status van de dramatekst. Die werd niet 
langer per definitie als het belangrijkste bestanddeel van de enscenering gezien. 
Dat bleek om te beginnen al uit het feit dat men in ongeveer één derde van het 
aantal gevallen niet meer met een (aangepaste) vertaling van de brontekst werkte, 
maar met een bewerking daarvan: tekstgedeelten werden geschrapt, de structuur 
van het stuk werd veranderd, er werden tekstfragmenten uit andere bronnen toe
gevoegd, etc. 

Een tweede, belangrijke verandering was dat het decor een andere functie 
kreeg of er een andere functie bijkreeg. In plaats van een tekensysteem waarmee 
alleen de plaats of tijd van handeling werd aangegeven, werd het decor nu een 
tekensysteem dat (ook) een symbolische functie kon vervullen. Dat betekende dat 
het decor ook een actieve bijdrage ging leveren aan de betekenis van de enscene
ring. Middels het decor werd iets duidelijk gemaakt over de visie van de makers 
op het stuk en/of de personages. Het decor werd, met andere woorden, geseman-
tiseerd. Dat kon heel onnadrukkelijk gebeuren, binnen de grenzen die door de 
auteur in hoofd- en neventekst gegeven waren, maar ook heel nadrukkelijk door 
die grenzen te verleggen of er doorheen te breken. Dat betekende dat er niet 
alleen iets veranderde in de hiërarchische verhouding tussen tekst en decor - de 
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tekst wordt minder dominant - maar dat ook de aard van de verhouding ver
anderde: in plaats van analoge of parallelle tekensystemen - tekensystemen die 
elkaar in hun betekenis ondersteunden - kon er in het vervolg ook sprake zijn 
van tekensystemen die elkaar in hun betekenis modificeerden, tegenspraken of 
die geheel los van elkaar stonden. 

Een derde verandering was voorlopig minder ingrijpend. Nadat er, wat de 
handelingen van de acteurs betreft, in de loop van de jaren vijftig en zestig al 
sprake was geweest van versobering, begon men nu voorzichtig te experimenteren 
met stilering en/of de introductie van niet-realistische bewegingen en gebaren. 

De bloei van de kleine zaal, de laatste vijfentwintig jaar zo kenmerkend voor het 
Nederlandse theaterlandschap, betekende ook een nieuw soort toneel. In die kleine 
zaal brak men niet alleen, wat de vormgeving betrof, radicaal met de voorschrif
ten van de auteur, men ging er ook op zoek naar een nieuwe manier van acteren. 
Het resultaat was in de eerste plaats een acteerstijl die leek te polemiseren met 
dat wat er in de grote zaal-producties te zien was, met een vorm van acteren die 
als versteend, functie- en betekenisloos werd beschouwd. Er was sprake van 
'de-stilering'; de acteurs probeerden 'zo gewoon mogelijk te doen'. Daarbovenop 
probeerde men de handelingen van de acteurs zoveel mogelijk 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 ook in de hande
lingen van de acteurs een aparte betekenislaag gecreëerd, een commentaar dat, 
desnoods over de gesproken tekst heen, het 'ware' verhaal vertelde. Daarbij kwa
men zowel de formele als de inhoudelijke, ideologische kanten van de gespeelde 
stukken vaak onder vuur te liggen. 

De semantisering van de handeling bleef niet beperkt tot het kleine zalen-
circuit. Al vrij snel werd ook in de grote zaal op deze manier extra betekenis mee
gegeven aan dramateksten, al sprong dit minder in het oog. Dat gold zowel voor 
producties die nog wel mikten op psychologische geloofwaardigheid als voor pro
ducties waarin de handelingen van de acteurs verregaand gestileerd waren. Ook 
voor andere tekensystemen zoals de kostuums en de rekwisieten, gold dat ze een 
actieve bijdrage konden leveren aan de betekenis van de enscenering. In verreweg 
de meeste gevallen echter ondersteunden ze slechts de betekenis die door het 
decor en/of de acteerstijl werd(en) gegenereerd. Alleen in een aantal kleine zaal
producties speelden de kostuums een dominante rol. 
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Deze veranderingen werden gedeeltelijk ook verraden door de samenstelling van 
de programmafolders. Dat de dramatekst aan belang inboette, bleek bijvoorbeeld 
uit het feit dat in het overzicht van medewerkers de vertaler zijn prominente 
plaats moest afstaan aan de regisseur. Ook werden de gegevens die de auteur aan 
zijn tekst vootaf had laten gaan - plaats van handeling, familie-relaties en derge
lijke - steeds minder vaak vermeld. Dat er vanaf 1975 steeds een dramaturg bij de 
totstandkoming van een productie betrokken was, zal zeker hebben samenge
hangen met de semantisering van decor en handelingen. 

Toen dit onderzoek naar nieuwe betekenissen in de tweede helft van de jaren 
tachtig een trucje begon te worden, werd de koers opnieuw verlegd. Niet langer 
waren het de decors, de handelingen en/of het uiterlijk van de acteurs die bepa
lend waren voor de betekenis van een enscenering. Door het gebruik van functio
nele decors, onnadrukkelijke kostuums en een nuchtere, zakelijke en vanzelfspre
kende acteerstijl kon de tekst zijn dominantie herwinnen. De verworvenheden 
van de jaren zeventig en tachtig werden daarbij als vanzelfsprekende elementen 
geïntegreerd. Opvallend is ook dat vanaf X5187 bij de totstandkoming van een en
scenering steeds standaard iemand voor het lichtontwerp betrokken was. 

Kort samengevat heeft dit onderzoek met betrekking tot de geschiedenis van het 
Nederlands toneel dus twee belangrijke resultaten opgeleverd. Het eerste is dat 
de negentiende-eeuwse toneelpraktijk veel hardnekkiger is gebleken dan rot nu 
toe werd aangenomen. De kenmerken ervan zijn tot ver in deze eeuw terug te 
vinden. Het tweede is dat heel concreet in kaarr is gebracht wat in praktijk nu 
precies de consequenties waren van de experimenteerdrift van de jaren zeventig 
en tachtig en wat dat het Nederlands toneel uiteindelijk heeft opgeleverd. 

Het is een aantrekkelijke gedachte dat deze twee zaken iets met elkaar te 
maken zouden kunnen hebben. Dus dat de grote veranderingen in het Neder
lands toneel van de jaren zeventig en tachtig een gevolg zijn van het feit dat het 
eind vorige eeuw, begin deze eeuw de aansluiting met de internationale avant-
garde heeft gemist. Nederlandse theatermakers zijn er tussen 18510 en X930 eigen
lijk nooit in geslaagd om adequaat en consistent uitdrukking te geven aan de ver
nieuwingen die het toneel, internationaal gezien, toen doormaakte. Zowel het 
illusionisme, dat door het realisme en naturalisme werd beoogd, het symbolisme, 
de suggestie van een werkelijkheid achter de werkelijkheid, en het expressionisme 
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hebben hier nauwelijks voet aan de grond gekregen. Dat was niet altijd te wijten 
aan onbegrip, conservatisme of onvermogen van de kant van de theatermakers. 
Ook de omstandigheden waaronder in Nederland in die jaren toneel gemaakt 
moest worden, stonden de introductie van nieuwe toneelvormen in de weg. 

Tegen deze achtergrond kan de experimenteerdrift uit de jaren zeventig 
begrepen worden als een inhaalrace. Dat gold dan misschien niet zozeer de kri
tisch-ideologische duiding van repertoirestukken - de wortels daarvoor lagen, zo
als we zagen, heel duidelijk in Duitsland - maar wel de kritisch-formele analyses 
en de zoektocht naar nieuwe, betekenisvolle ensceneringsstrategieën. De uit
spraak, ooit aan Heine toegeschreven, dat in Nederland alles vijftig jaar later ge
beurt, had zo bezien dus ook van een theaterhistoricus afkomstig kunnen zijn. 

10.5 Schrijf je zo een ensceneringsgeschiedenis? 
Is dit nu dé manier om een ensceneringsgeschiedenis te schrijven? Dat is de laat
ste vraag die hier nog beantwoord dient te worden. Ik wil daar aan het eind van 
deze studie een genuanceerd antwoord op geven. 

Om te beginnen kan men zich afvragen in hoeverre dit een ensceneringsgeschie
denis is. Strikt genomen staan in deze studie immers geen ensceneringen cen
traal, maar tekensystemen. Daar waren twee redenen voor. In de eerste plaats wa
ren Nederlandse theatermakers voor de Tweede Wereldoorlog nauwelijks in staat 
om de enscenering te maken die hen voor ogen stond en dus hun intenties te ver
wezenlijken. In de tweede plaats bleken de verschillende tekensystemen er alle
maal hun eigen ritme op na te houden. Dit onderzoek leverde met andere woor
den wel vijftien keerpunten op, maar nauwelijks kernpunten. Geen enscene
ringen dus die precies aangaven hoe Ibsen, formeel gezien, op die plaats en op dat 
moment, gespeeld diende te worden en wat, weer op die plaats en op dat mo
ment, inhoudelijk gezien zijn betekenis was. Waren die ensceneringen er steeds 
wel geweest, dan hadden zij het zwaartepunt van deze studie gevormd. Vier en
sceneringen hadden binnen die opzet zeker een plaats gekregen: de Poppenhuis
productie van De Tooneelvereeniging uit 1889, de Hedda Gabler van 1917 met Alida 
Tartaud-Klein, de door Hans Croiset geregisseerde Spoken uit 1966 en de Bouw
meester Solnes5 van Maatschappij Discordia (1988). Wat deze ensceneringen gemeen 
hebben, was dat ze stuk voor stuk in de pers met groot enthousiasme werden 
begroer. De herkenning en de erkenning waren steeds unaniem. 
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Ik sluit dus zeker niet uit dat de ensceneringsgeschiedenis van bijvoorbeeld Mo
lière in Nederland wél beschreven kan worden aan de hand van een aantal kern-
ensceneringen. En dat op die manier ook de ensceneringsgeschiedenis van Ibsen 
in Noorwegen in kaart kan worden gebracht. 

Daar staat tegenover dat het resultaat, in mijn ogen, moeilijk eleganter had ge
kund. Dat de geschiedenis van 187 ensceneringen, gespeeld over een periode van 
honderdvijftien jaar zich uiteindelijk in vijftien keerpunten liet samenvatten, 
was een resultaat waar ik vooraf zeker voor getekend had. Ik ben er ook van over
tuigd dat de samenvatting goed is. Zij is het resultaat van een onderzoek naar alle 
Ibsen-producties die er in Nederland te zien zijn geweest en dus niet gebaseerd 
op een subjectieve selectie van een (klein) aantal ensceneringen van regisseurs van 
naam en/of door vooraanstaande gezelschappen. Wie zou er, binnen zo'n laatste 
opzet, gedacht hebben aan ensceneringen als Spoken (1913, geregisseerd door Her
man Schwab) of Een vijand van het volk (1528, door Het Schouwtooneel)? Hierbij 
moet uiteraard worden aangetekend dat die volledigheid in een land als Duits
land of Engeland praktisch gezien nauwelijks haalbaar is, maar een onderzoek 
naar in ieder geval alle Londense of Berlijnse producties is dat waarschijnlijk wel. 

Ik heb, gaandeweg dit onderzoek, overigens wel een scherper beeld gekregen van 
de verschillen tussen een benaderingswijze als bijvoorbeeld die van de Markers 
(Ibsens lively art) en die van mij. Ook is mij duidelijk geworden wat de ene op de 
andere vóórheeft. 

Op de keper beschouwd gaat het om een keuze tussen het bijzondere en 
het algemene, of, om met Erika Fischer-Lichte te spreken, om een keuze tussen de 
uiting en de norm. Of je behandelt een aantal op zichzelf staande ensceneringen 
die om wat voor reden dan ook succesvol, opzienbarend of interessant zijn ge
weest, óf je probeert patronen zichtbaar te maken in een ensceneringsgeschiede
nis die, in het geval van Ibsen, al tuim een eeuw oud is. 

In het eerste geval wordt vooral de rijkdom van Ibsens tekst duidelijk. 
Door al die bijzondere keuzes te behandelen die de verschillende regisseurs ge
maakt hebben (decor, kostuum, speelstijl, de enscenering van een bepaalde scène) 
en aan te geven wat voor consequenties die keuzes gehad hebben voor de enscene
ring, wordt zichtbaar hoe groot het betekenispotentieel is dat in Ibsens teksten 
besloten ligt. 
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In het tweede geval zijn de resultaten vaak veel minder spectaculair. Hier gaat het 
niet om wat die ene enscenering nu zo bijzonder maakte, maar juist om wat en
sceneringen, gedurende een bepaalde periode, met elkaar gemeen hadden. 

En uiteindelijk gaat het daarmee toch weer om het verschil tussen drama
geschiedenis (dus literatuurgeschiedenis) en toneelgeschiedenis. 
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