
 

De spiegel van Molière  
 

 

De voorstellingsagenda van de Stadsschouwburg zou de indruk kunnen wekken dat er 

iets bijzonders aan de hand is met de Franse toneelschrijver Molière (1622 -1673). Zijn 

vierhonderdste geboortejaar moet echter nog plaatsvinden en ook zijn sterfdag geeft 

vooralsnog geen aanleiding tot een feestje. Toch is er een ware Molièremarathon in 

aantocht. De komende maanden worden vier van zijn bekendste stukken gespeeld. 
 
door: Manon Wittebol 

 

De Utrechtse Spelen herneemt het grote publiekssucces De ingebeelde zieke in de regie van 

Jos Thie. Vervolgens brengt Toneelgroep Amsterdam De Vrek in de regie van Ivo van Hove, 

met Hans Kesting in de titelrol, die hiermee zijn 25-jarig toneeljubileum viert. Tevens vindt 

bij Toneelgroep Amsterdam de première plaats van Tartuffe. Deze eigenzinnige enscenering 

van de Bulgaarse regisseur Dimiter Gotscheff is een coproductie met NTGent. Ten slotte 

brengt Toneelgroep Oostpool De Mensenhater in de regie van Erik Whien. Vier 

uiteenlopende interpretaties door vier gerenommeerde regisseurs, die ook vandaag de dag nog 

kwesties in de stukken van Molière herkennen die hen tot nadenken stemmen. De wereld 

waarin wij leven is op ingrijpende wijze veranderd de afgelopen eeuwen, maar blijkbaar zijn 

de personages en situaties die Molière schept van alle tijden. 

 

De historische Molière 
Jean-Baptiste de Poquelin, zoals Molière eigenlijk heette, begon vanaf 1658 met het schrijven 

van zijn grote komedies, die steeds een afspiegeling vormden van de maatschappij waarin hij 

verkeerde. Zijn mirroirs public, zoals hij zijn satirische komedies bestempelde, toonden de 

karaktertrekken en gewoonten van de mensen uit gegoede kringen. Toneelspelen was deze 

personen overigens niet vreemd, want ook in het dagelijks leven waren ze gewend een rol aan 

te nemen. Elkaar bekijken en bekeken worden, waren aan de orde van de dag in het Frankrijk 

van de 17
e
 eeuw en dientengevolge deed men er alles aan om eer en reputatie hoog te houden 

ten aanzien van de ander. Molière haalde zijn inspiratie niet alleen uit deze ‘komedie van het 

hof’, want voordat hij begon te schrijven aan zijn meesterwerken, had hij 13 jaar lang door de 

provincie en door steden getrokken om daar samen met zijn gezelschap voor zeer 

uiteenlopende bevolkingsgroepen te spelen. Die ervaring was een belangrijke voedingsbodem 

voor zijn inzicht in de mens en zijn karaktertrekken. Zijn scherpe observaties mondden uit in 

rake typeringen van de personen die hij dagelijks meemaakte en daarbij sneed hij 

onderwerpen aan die ook vandaag de dag nog herkenbaar zijn (waarheid en schijn, macht en 

geld, liefde en bedrog). De spiegel die Molière de adel en rijke bourgeoisie voorhield, was er 

een waarin de toeschouwer blind was voor zijn eigen beeld, maar waarin hij vooral zijn 

medemens weerspiegeld zag. Want wat is er nu leuker dan te lachen om de eigenaardigheden 

van de ander? 

 

De kracht van Molières stukken ligt niet alleen in de typeringen die hij schetste en de 

onderwerpen die hij aansneed. Als een van de eerste toneelschrijvers wist hij het tragische in 

het komische te ontdekken. Molière was er niet op uit om van zijn stukken louter komedies te 

maken. Wat overigens niet wegneemt, dat hij over een groot komisch talent beschikte (als 

schrijver, maar zeker ook als acteur). Molière was er een meester in om zijn publiek aan het 

lachen te krijgen, maar hij wilde meer dan dat. Onder de komische laag in zijn stukken, 

schuilt altijd de tragiek en dat zorgt ervoor dat de situaties en de personages nooit eenduidig 

worden. De personages worstelen onderling met tegenover elkaar staande denkbeelden, deze 

laat Molière zien, zonder dat hij daar een oplossing voor aandraagt. Hij toont de strijd tussen 



de verschillende opvattingen, maar laat aan het publiek over om daar al dan niet een oordeel 

over te vellen. En dat maakt Molière tot een schrijver van alle tijden, omdat hij de 

onderwerpen die hij aandraagt, die op zich al universeel zijn, niet vastpint op een antwoord. 

Hij roept juist vragen op en creëert daarmee ruimte en mogelijkheden voor regisseurs, die ook 

vandaag de dag nog geïnspireerd raken door de kwesties die hij in zijn stukken aankaart.  

 

Hysterische hypochondrie - Regisseur Jos Thie van de Utrechtse Spelen laat zich bij 

Molière vooral inspireren door het spelelement in het stuk De ingebeelde zieke (Le malade 

imaginaire, 1673). Zijn voorstelling is een fysiek en visueel spektakel, waarin Thie 

geprobeerd heeft zo dicht mogelijk te blijven bij de wijze waarop Molière zijn stuk destijds 

geënsceneerd moet hebben. Met veel zang en dans en met de originele, herontdekte 

barokmuziek van Marc-Antoine Charpentier, wil hij het publiek de kracht van het theater, het 

plezier van het spelen laten meebeleven. Door de historische aankleding en muziek in deze 

voorstelling kijkt het publiek in de spiegel van Molière, maar ziet het tegelijkertijd zichzelf 

anno 2011. Hypochondrie, de buitensporige angst voor ziekten, is van alle tijden. Daarbij 

komt dat de huidige medische wetenschap inmiddels zover ontwikkeld is, dat er ook veel 

meer ziekten zijn om bang voor te zijn, wat soms ontaardt in een bijna hysterische 

hypochondrie.  

 

De vernietigende drang naar bezit - De rol van geld en bezit in De Vrek (L’Avare, 1668) 

inspireerde Ivo van Hove, die in zijn enscenering een maatschappij schetst waarin geld en 

bezit het levensdoel zijn geworden. In dit stuk uit 1668 ziet hij geen komedie die draait om 

een man met een zwakte in zijn karakter, maar leest hij het verhaal van een familie waarin de 

onderlinge relaties zijn aangetast door de afhankelijkheid van geld. Het enige doel is zoveel 

mogelijk te bezitten, en dat gaat ten koste van alles en iedereen. Deze vernietigende drang 

naar bezit sijpelt via de familie door tot in de hele maatschappij, waar menselijke relaties door 

de mechanismen van het geld geregeld en bepaald worden. In Van Hove’s De Vrek is deze 

bezitsdrang het enige wat de familieleden bindt. En zonder een moment stil te staan bij de 

rijkdom die hun leven siert, denderen ze onverstoorbaar door in hun streven naar meer en 

meer, op zoek naar een genot dat niets meer met genieten te maken heeft. Dit doelloze streven 

maakt het bezit waardeloos, het betekent niets meer. Wat overblijft is een leegte waarin iedere 

vorm van persoonlijk contact is verdwenen en waarin de schreeuw om liefde van het individu 

door niemand meer wordt gehoord. 

 
De mensenhater - In de tweespalt tussen waarheid en schijn die in Molière’s De Misantroop 

(Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux, 1666) centraal staat, ziet Oostpool-regisseur Erik 

Whien een link met het uiterlijk vertoon dat zo kenmerkend is voor onze huidige 

maatschappij. De pruiken en de opsmuk aan het hof uit de tijd van Molière zijn goed te 

vergelijken met de overdaad aan spullen waar mensen vandaag de dag hun status aan 

ontlenen.  

 

Net zoals in eerdere voorstellingen, is Whien ook in De Misantroop in hoge mate 

geïnteresseerd in de eeuwige strijd die woedt tussen hart en hoofd. Zo eist Alceste, de 

mensenhater, van zijn omstanders dat ze recht vanuit hun hart spreken, hij veracht het dat ze 

zich verschuilen achter een schijnwerkelijkheid. Maar wat betekent dat voor zijn relatie met 

zijn medemens? De vraag rijst of zo’n extreme hang naar eerlijkheid wel in een samenleving 

past waarin de mens slechts nog lijkt te bestaan bij de gratie van zijn materieel bezit. En wat 

blijft er over als het vernis wegvalt, als de mens zich niet meer kan verschuilen achter uiterlijk 

vertoon? 

 

In de greep van angst - Regisseur Dimiter Gotscheff grijpt met zijn enscenering van 

Molière’s Tartuffe (Tartuffe ou l'Imposteur, 1664) misschien nog wel het meest rigoureus in 



in het werk van Molière. Eerder maakte hij deze voorstelling bij het Thalia Theater in Berlijn, 

bij Toneelgroep Amsterdam & NTGent zal hij deze versie opnieuw ensceneren. Molière’s 

tekst vormt het uitgangspunt, maar Gotscheff vermengt het stuk met citaten uit de bijbel en 

het werk van Heiner Müller. Gotscheff situeert zijn drama op het kruispunt van verschillende 

beschavingen. De figuur van Tartuffe wordt bij hem een buitenstaander die de decadente 

Westerse maatschappij binnendringt. In deze enscenering legt hij bloot hoezeer die 

samenleving in de greep is geraakt van angst. Angst voor datgene wat men niet kent, en wat 

men als een bedreiging ervaart voor de heersende waarden en normen. Ook Gottschef ziet in 

Molière’s stuk een weerspiegeling van de huidige Westerse maatschappij, waarin het bezit er 

enkel is om het bezit, waarin de mens alles lijkt te hebben wat hij wil, maar er vervolgens 

niets mee doet. Door zijn gebruik van de lege ruimte, die vorm krijgt door de aanwezigheid 

van de acteur daarin, pelt Gotscheff het drama beetje bij beetje af tot de kern van de 

‘condition humaine’ zichtbaar wordt. En ook hier blijft er niet veel meer over dan een 

angstaanjagende leegte waarin wezens doelloos rondwaren. 

 

 


