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'No^ een Hedda Gabler?
Ja, nog een Hedda Gablerl'
Ibsen in Nederland in titels en cijfers

4.1
Inleiding
In het tweede hoofdstuk werd betoogd dat in studies als deze een volledige inventarisatie van gespeelde Ibsen-producties en een analyse van die gegevens niet
zouden mogen ontbreken. Ontbraken die wel, dan zou dat tot willekeur en slecht
onderbouwde conclusies leiden. In bijlage twee wordt dan ook een overzicht gepresenteerd van alle Ibsen-producties die in de periode t88o-tci5)5 in Nederland
gespeeld zijn. Dat overzicht vormt de basis voor alles wat in dit hoofdstuk aan de
orde komt: de introductie van Ibsen in Nederland en een uitgebreide kwantitatieve analyse. In een laatste paragraaf is, voorzover de beschikbare gegevens dat
toelieten, een vergelijking gemaakt met de situatie in het buitenland.
In het vorige hoofdstuk is gepoogd Ibsens opmars over de Europese podia
te reconstrueren. De meeste vragen die daar onbeantwoord bleven, zoals wanneer
werden de verschillende stukken van Ibsen voor het eerst opgevoerd, hoe lang
was het origineel toen al uit, hoe lang duurde het na die premières voor de stukken voor een tweede, een derde keer enz. geënsceneerd werden; kunnen voor Nederland wel beantwoord worden.
Het lag aanvankelijk ook in de bedoeling om uit te zoeken hoeveel voorstellingen de afzonderlijke producties wisten te halen, maar al snel bleek dat
een buitengewoon tijdrovend karwei te worden. Archieven van gezelschappen en
schouwburgen, toch al schaars voorradig, gaven hierover maar zelden uitsluitsel.
De enige manier om deze informatie te achterhalen, was het dag voor dag napluizen van kranten, op zoek naar aankondigingen of korre berichten. Ook omdat deze
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onderzoeksinspanning waarschijnlijk niet tegen de tesultaten op zou wegen, heb
ik daatvan afgezien.1 Wanneer ik het aantal voorstellingen van een productie op
de een of andere manier toch heb weten te achterhalen, is dat vermeld. Dat geldt
in ieder geval voor alle (Nederlandse) producties uit de periode septembet 1959 augustus 1974, toen deze cijfers in het theatetjaarboek werden opgenomen. De
cijfers die in dit hoofdstuk aan de otde zijn, betreffen dus uitsluitend het aantal
producties. Dat betekent dat ze vooral iets zeggen over de (relatieve) populatiteit
van Ibsen onder theatermakers. 2

4.2

De introductie van Ibsen in Nederland: 1880-1900

De allereerste keer dat in Nederland het doek opging voot een stuk van Ibsen, was
op 16 oktober 1880. Op die zaterdagavond presenteerde het gezelschap van Van
Ollefen, Moot en Veltman in de Amsterdamsche Stadsschouwburg Pijlers van de
samenleving (Steunpilaren der maatschappij). Bij deze gelegenheid drong de naam
van Ibsen ook voor het eerst door tot de kolommen van Het Nederlandsch Tooneel, het toneeltijdschrift van Het Nedetlandsch Tooneelverbond dat als belangrijkste oogmerk had de burgerij weer enthousiast te maken voor de kunst van het
toneel.3
Dat juist dit gezelschap als eerste met een Ibsen kwam, mag verbazingwekkend genoemd worden. Van Ollefen, Moor en Veltman hadden in 1879 de
concessie voor de Amsterdamse Stadsschouwburg verkregen. Als belangrijkste
concurrent van Schimmels op vernieuwing gerichte Vereeniging 'Het Nedetlandsch Tooneel', probeerden zij de bespeling van de Stadsschouwburg tot een
winstgevende onderneming te maken door vooral 'draken' en melodrama's te programmeren. De keuze voor Ibsens Pijlers van de samenleving was tegen die achter-

1 Zie ook noot 21, verderop in dir hoofdstuk.
2 Deze cijfers zouden meer betekenis krijgen, als ze zouden kunnen worden afgezet regen
de cijfers van andere auteurs. Binnenkorr zullen de darabesranden van her Theater Instituut Nederland zo'n vergelijking mogelijk maken voor in ieder geval de na-oorlogse
periode. Zie hier ook noor 21.
3 Het Nederlandsch Tooneel X (1880/1881) nr3, P46-49. Her was overigens niet de allereerste
keer dar de naam Ibsen in druk verscheen. In her rijdschrifr Nederland was in 1873 een
fragmenr van De kroonpretendenten afgedrukr, vertaald dóór en mer een beschouwing vin
A.W. Srellwagen. In 1878 publiceerde W.G.C. Bijvanck in Los en Vasr een arrikel over Brand;
in 1879 besreedde C. Vosmaer in de Nederlandsche Specraror aandacht aan Ibsen. Zie voor
dit alles Meuleman 193t, p5, P36, P40.
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grond niet bepaald een logische. Het opmerkelijke succes van dit stuk sinds januari 1878 in het Duitse taalgebied - het was binnen eenjaar door meer dan vijftig
gezelschappen op het repertoire genomen - zal bij de keuze waarschijnlijk een rol
gespeeld hebben.
Het stuk en de enscenering door het gezelschap Van Ollefen, Moor en
Veltman werden in Het Nederlandsch Tooneel uitgebreid en met veel waardering
besproken.4 Wat 'motivering, tijdverdeeling en repliek' betreft, behoorde het stuk
tot het beste wat in de laatste jaren voor het voetlicht gekomen was, zo luidde het
oordeel. Ook de zeldzame dramarische kracht en de zeer goede moraal werden geprezen. Opmerkelijk was verder dat 'vaste toneelkarakters' zoals men die kende
uit het Franse drama, geheel onrbraken. De mensen lieten zich, net als in het
dagelijks leven, steeds van een andere kant zien.
Ook de manier waarop de belangrijkste rollen - Veltman als Bernick,
Moor als Tönissen en mevrouw Vink als Oskar (de Noorse namen waren enigszins
verminkt) - gespeeld werden, kon de goedkeuring van de recensent van Het
Nederlandsch Tooneel wegdragen: juist gevoeld, geloofwaardig, respectievelijk
eenvoudig, natuurlijk en fris. Ook mevrouw van Westerhoven werd geprezen voor
haar vertolking van de rol van mevrouw Bernick: 'ze kleedt zich met smaak en
heeft de beschaafde manieren, die enkele huisvriendinnen van consul Bernick in
hooge mate missen.' Kritiek was er wel op het decor. Het ameublement was voor
een man als Bernick, 'die schepen uitrust en spoorwegen aanlegt' vrij armoedig.
Ondanks de lovende woorden verdween Pijlers van de samenleving al snel weer
van het repertoire, maar de naam van Ibsen dook in de jaren die nu volgden regelmatig op in Het Tooneel, zoals het tijdschrift met ingang van de elfde jaargang
heette.5 Niet alleen werd de verschijning van een Engelse vertaling van Een poppenhuis gesignaleerd en werd melding gemaakt van het enorme succes dat Ibsen met
zijn nieuwe stuk Een vijand van het volk in Scandinavië boekte. Ook kon 'met groote

4 Zie hier ook Uitman 1964, pSn-12.
5 Het 'zeer goed gespeelde, uitmuntende stuk' trok in Amsterdam 'een hoogst onvoldoend
aantal' bezoekers. In april, aan het eind van de wintercampagne, was het dan ook al weet
van het repertoite verdwenen (Het Nederlandsch Tooneel X (1880/1881), P79; X (1880/1881),
P189). Uit het afficheboek 1879-1880 van het gezelschap Van Ollefen, Moor en Veltman
(collectie Theater Instituut Nederland) blijkt dat het stuk in de petiode oktober/november in totaal zes keer gespeeld werd, waarvan vier keer in Amsrerdam. Uitman 1964, pfii 1
noemt het getal van viet (alleen de viet Amsterdamse voorstellingen?).
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ingenomenheid' de 'flinke' Nederlandse versie van dar laarsre sruk worden besproken, verraald door Ida Donker, een in Zweden woonachrige Nederlandse actrice.6
Dar Een vijand van het volk (Een vijand des volks) op 6 februari r884 voor het
eerst werd opgevoerd, was dus al minder onverwachr. En ook het feit dat dat in
Rotterdam gebeurde, zal weinig verbazing hebben gewekt. In Rotterdam werkre
Anroine Jean Le Gras al sinds 1874 aan een verberering van her repertoire en het
spelniveau. Hij had het systeem van emplooien afgeschaft en probeerde zijn
acreurs ror hechr samenspel en een naruurlijke speelstijl te brengen. Daarbij was
Jaap Haspels, één van Le Gras' mededirecreuren in Rotterdam, een groot bewonderaar en vurig aanhanger van de Noorse dramaturgie, die in Henrik Ibsen 'haar
messias' had. Haspels had dan ook alles in het werk gesreld om zijn vijfentwintigjarig acteursjubileum luister bij te kunnen zetten met Een vijand van het volk.7
Ook deze met veel zorg geënsceneerde productie trok maar weinig publiek en
werd al na rwee keer van het repertoire afgevoerd.8
De opmars van Ibsen kreeg een belangrijke impuls roen in 1886" Leo Simons de
hoofdredacteur werd van Het Tooneel. Ook deze letrerkundige had een grote voorliefde voor Ibsen en hij srak dar gedurende de vier jaar dat zijn hoofdredacreurschap duurde bepaald nier onder sroelen of banken. In de eerste jaargang onder
zijn verantwoordelijkheid wijdde hij een vijf pagina's lange bespreking aan de
net verschenen Duitse verraling van Rosmersholm gevolgd door een 'rer overweging' waarin hij meldde dat her sruk bij de eerste opvoering in Augsburg diepe
indruk had gemaakt. 'Zou dit niet voor een onzer Direcries aanleiding kunnen
geven, om het ook bij ons op 't repertoire te brengen.'9 In de jaren die daarop
volgden, werden nier alleen allerlei korre berichten over Ibsen en zijn werk opgeZie hiervoor achtereenvolgens Het Tooneel XII (1882/1883), pn6; XII (1882/1883), VH5 en
XIII (1883/84), P85-87. De betteffende vertaling was Een vijand des volks, tocmeelspel in vijf bedrijven (1883).
Uireindelijk had de Raad van Beheer van de Koninklijke Vereeniging, waaronder de Rorrerdammers in die jaren ressorreerden, hem die toestemming verleend. Zit Het Tooneel
XVIII (1888/1889), P109-110. Vergelijk ook her Weekblad de Amsterdammer van 10 febtuari
1884 waarin gesproken werd over 'het voorrdurend uirsrellen van de feestvoorsrelling rer
herinnering aan her 25 jarig jubileum des heeren Haspels'.
Her Tooneel XIV (1884/85), P197; NRC 7.2.1884; Amsrerdammer 7.2.1884; Weekblad de Amsterdammet 10.2.1884; Uitman 1964, P613.
Het Tooneel XVI (1886/87), P131-13«, P144.
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nomen, maar verschenen ook uitgebreide beschouwingen over Een poppenhuis, De
vrouw van de zee en De wilde eend.
Het Ibsen-gehalte van de achttiende jaargang (1888/1889] w a s vanaf het
eetste nummer wel bijzonder hoog. De Duitse correspondent van Het Tooneel
bleef berichten over de successen die Ibsen in Duitsland boekte, er werd melding
gemaakt van de pogingen van de gebroeders van Lier om het Berlijnse ResidenzTheater naat Nederland te halen voor een aantal Ibsen-voorsrellingen en in het
nummer van 22 december 1888 werd een ingezonden brief geplaatst waarin gevraagd werd of'De Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" het niet aan haren
naam verplicht [was] om Henrik Ibsen bij het Nederlandsch publiek in te leiden'.
De tedactie liet weten dat ze de visie van deze briefschrijver deelde en onderschreef ook diens 'bescheiden meening' dat Een poppenhuis de meeste kans op succes zou bieden.11
In het zelfde nummer werd ook bericht over een nieuw initiatief. Er was
een vereniging opgericht die zich de bloei van de dramatische kunst in Nederland ter harte zou gaan nemen. Men zou zich gaan inspannen voor 'de vertooning van dramatische werken, die niet of slechts bij uitzondering door de bestaande tooneelgezelschappen ten tooneele [werden] gebracht.' 12 Wie er allemaal
lid waren van die vereniging werd in het berichr nier vermeld, maar het ging
voornamelijk om lettetkundigen en journalisten. De bekendste namen: J.H. Rössing, oud-secretaris van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel'
en sinds een aantal jaren toneelcriticus van het Nieuws van den Dag, de classicus
Mendes da Costa, H.L. Betckenhoff, verbonden aan de N R C , en Leo Simons.
Om te onderzoeken met welk stuk dat nieuwe repertoire het best bij het
Nederlands publiek geïntroduceerd kon worden, werd er een commissie ingesteld die al vrij snel rot de volgende aanbeveling kwam:
'Het stuk is van een in het buitenland gevierd schrijver, en werd te onzent nooit
vertoond. De roem die het elders allerwegen heeft verworven is een waarborg

10 In 1887 was er een vertaling van Een poppenhuis verschenen.' Nora, tooneelspel in drie bedrijven.
[Vert, uit het Nootsch doot] Hentica. Voorrede [door Dr.] S.J. Warren. Amsterdam 1887.
Mocht het tot een opvoering komen, dan zou dat voor de Nederlandse toneelkunst een
nieuwe 'dageraad' kunnen betekenen, aldus Simons (Het Tooneel XVII (1887/1888), pita-163).
11 Het Tooneel XVIII (1888/1889), p?, p6z, piS, P63.
12 Het Tooneel XV1I1 (1888/1889), P<S3-
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voor zijn succes bij 't beschaafd publiek in Nederland. Het stuk telt 3 bedrijven, is
goed gebouwd en boeiend, 't Aantal personen is gering; uitgenomen de accessoires
tteden vijf karakters in de handeling op. 't Decoratief is zeer eenvoudig: in elk bedrijf dezelfde kamer. De commissie beveelt dus ter vertooning aan: het tooneelspel Nora van den noordschen dichter Henrik Ibsen.'
Ibsens Een poppenhuis dus, omdat het in het buitenland onder de titel Nora zo succesvol was gebleken, omdat er slechts een klein aantal acteurs voor nodig was en
omdat met één eenvoudig decor volstaan kon worden. Die laatste twee argumenten hingen nauw samen met het gebrek aan middelen waar De Tooneelvereeniging mee te kampen had.
Tegen deze achtergrond was het natuurlijk geen toeval dat Simons Het
Tooneel van 16 februari 1889 opende met een artikel over Een poppenhuis. Daar
waar hij eerder nog zijn twijfels had uitgesproken over het door Ibsen gekozen
slot (in ieder geval zou het publiek daar moeite mee hebben), was Nora's 'zoo vaak
besproken en gewraakte ommekeer' hem nu geheel duidelijk.14 In datzelfde nummer, zes pagina's verder, informeerde hij zijn lezers over de nu concrete plannen
van De Tooneelvereeniging: op 29 maart 1889 zou Een poppenhuis in première
gaan, ook hier overigens onder de naam Nora.1'
Die première was een enorm succes. 'Er is hier 14 dagen over anders niet
dan over Nora gesproken', schreef Leo Simons twee weken later.16
Alhoewel De Tooneelvereeniging het hoofd financieel niet boven water
wist te houden en na de tweede voorstelling, op 9 april, ophield te bestaan, is deze
Een poppenhuis ongetwijfeld de meest succesvolle Ibsen-productie uit de geschiedenis van het Nederlands toneel geweest. Hij werd eerst overgenomen door het
gezelschap Van Lier en vervolgens door de Salon des Variétés. Na een tournee door
het hele land, kon op 8 november in Amsterdam de vijftigste voorsrelling gevierd
worden. De maestro zelf stuurde bij deze gelegenheid een telegram: 'Ueberrasch-

13 geciteerd naar Boshouwcr 1580, P48.
14 Het Tooneel XVIII (1888/1889). P89-90. 'Ibsens social drama's', een essay van de Engelse criticus en Ibsen-verraler Edmund Gosse dar gepubliceerd was in Fortnightly Review, had
Simons van inzichr doen veranderen.
15 Zie voor de voorgeschiedenis en de details van deze eerste Een poppenhuis: Zalm 1996, P514518.
1« Her Tooneel XVIII (1888/1889), pu6.
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ende Mittheilung hoch erfreut erhalten. Herzlichsten Dank! Sämmtlichen Betheiligten ebenso, mit vielen verbindlichen grüssen, Henrik Ibsen.' Uiteindelijk
zou de enscenering vijfenzestig keer gespeeld worden.17
Een onmiddellijk gevolg van dit enorme succes was dat ook 's lands eerste
gezelschap, de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel', zich aan
Ibsen besloot te gaan wagen. Op 13 oktober 1889 kwam het gezelschap van Schimmel met De wilde eend. Een seizoen later kon het Nederlandse publiek in de Salon
des Variétés kennis maken met Spoken.
Na deze bescheiden inhaalmanoeuvre - het ging hiet steeds om stukken
die vijf tot tien jaar oud waren - was Nederland er met Hedda Gabler ineens heel
snel bij. Het stuk vetscheen in december 1890 en beleefde op 26 februari 1891 zijn
eerste Nederlandse première. De tweede en de derde volgden kort daarop.
Bij Ibsens volgende stuk herhaalde dat patroon zich niet. Bouwmeester
Solness (1892) moest anderhalf jaar op een Nederlandse première wachren. Intussen waren er wel twee gezelschappen die Rosmercholm op het tepertoire namen en
kon men kennis maken met de manier waarop Antoine (Théâtre Libre) en LugnéPoe (Théâtre de l'Oeuvte) Ibsen ensceneetden.
Met Kleine Eyolf (1894) ging het wel weer razendsnel. Al op 17 januari 1895,
dat wil zeggen binnen een maand na publicatie van het origineel, was her stuk
hiet al in het Duits te zien. Ruim een maand latei volgde de première in het
Nederlands. Ibsens volgende stuk, John Gabriel Borkinan (1896) ging binnen drie
maanden bij twee Nederlandse gezelschappen in première. Een enscenering van
Ibsens laatste stuk, Wanneer wij doden ontwaken (r899), werd wel aangekondigd in
Het Tooneel van 10 maatt 1900, maar de productie werd op het laatste moment
afgeblazen.
Met uitzondering dus van die 'dramatische epiloog' waren in 1900 al
Ibsens 'samtidsdramer', dat wil zeggen Pijlers van de samenleving (1877) en alles wat
daarop volgde, in het Nederlands opgevoerd.18 Na de publicatie van Hedda Gabler
(1890) vond men Ibsen ook hiet blijkbaat zo belangrijk dat in het vervolg al zijn

17 Kort na die vijfenzestigste voorstelling kon het stuk in mei 1S90 nog eens tien keer worden opgevoerd. Omdat de rol van Nota toen niet meer door Aleida Roelofsen maar door
Anna Sablairolles wetd gespeeld, lijkt her gerechtvaardigd om van een nieuwe enscenering te spreken.
18 De vrouw van de zcc was op 5 aptil rSy5 in première gegaan bij de Koninklijke Vereeniging.
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stukken - uitgezonderd dus Bouwmeester Solness - binnen korte tot zeer korte tijd
na verschijnen aan het publiek werden gepresenteerd.
Opvallend is dat een stuk, als het eenmaal geïntroduceerd was, lange tijd
op de plank bleef liggen. Om ons tot de laatste, snel geïntroduceerde stukken te
beperken: drie keer Hedda Gabler in 1891, maar dan negen jaar niets. Bouwmeester
Solness werd pas in 1923 weer door een gezelschap op het repertoire genomen,
Kleine E>ol/pas in 1916' en John Gabriel Borkman in 1908.'9 Voor de andere stukken
zijn de cijfers nauwelijks gunstiger. Ook het zo succesvolle Een poppenhuis moest
nog altijd zeven jaar op een vervolg wachren.
Het moet met het publiek te maken hebben gehad. Voorzover dat uit de
recensies valt op te maken, waren de publieksreacties over de hele linie genomen
nogal lauw. De voorzichtige conclusie zou dan ook kunnen luiden dat Ibsen door
theatermakers en critici wel een belangrijk schrijver werd geacht, althans een
schrijver waar het publiek kennis van moest nemen, maar dat hij geen populaire
schrijver was.

4.3

Ibsen-producties in Nederland: een kwantitatieve analyse

4.3.1 Het totaal aantal Ibsen-producties in de periode 1880-1995
In totaal zijn er tussen 1880 en 1995 in Nederland 187 Ibsen-producties te zien geweest. Dat betekent een gemiddelde van ruim drie producties per rwee seizoenen.
Van die 187 producties werden er 58 door buitenlandse gezelschappen voor hun
rekening genomen. Dat is 3:%. De helft van die buitenlandse ensceneringen was
Duits(talig), 16% was Frans en 16% Belgisch. Engelsen, Noren, Friezen en Italianen
volgen op eerbiedige afstand.
4.3.2 Het aantal producties per decennium
Het rijtje met het totaal aantal producties per decennium vanaf 1880, laat zich op
elegante wijze in vieren opdelen. Na de eerste jaren (1880-1890) volgen vier decennia waarin het aantal Ibsen-producties rond de twintig schommelt (17-26'). Vanaf

19 Van een aanral stukken waren in de tussentijd wel buitenlandse ensceneringen te zien.
20 Merk in dit verband ook op dat van de zesentwintig producties die hier in de periode r89r1900 te zien waren, bijna de helft (elf) uit de Rotterdamse, Amstetdamse en/of buitenlandse
premières van de in dat decennium nieuw-verschenen stukken bestond.
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1930 volgt dan een vrij scherpe daling. Tot 1970, dat wil zeggen, eveneens een
periode van veertig jaar, beweegt het aantal producties per decennium zich tussen vier en negen. Vanaf 1970 volgr dan weer een spectaculaire stijging. De laatste
twee decennia waren goed voor respectievelijk zeventien en zesentwintig producties. Dat laatste cijfer werd, wat het lopende decennium berrefr, in 19515 a l geëvenaard. In cijfers: (6X18-26X4-9X17-26).
Ibsen-producties in Nederland 1880-1995

I z6 I 24 I 17 I 19 I
1880

1890

1900

1910

1920

1930

mmt NEDERLANDSE PRODUCTIES

1940

1950

1960

1970

1980 1990 95

• • • BUITENLANDSE PRODUCTIES

Ook het rijtje Nederlandse producties per decennium laat zich onder deze vierdeling vangen: (6)(io-i6)(2-7)(i6-2i). Een verschil met het rijtje 'totaal aantal producties' is dat de top (het grootste aantal producties per decennium) nu duidelijk
in de laatste groep ligt (21 in de periode 1981-1990) terwijl de toppen in het rijtje
'totaal aantal producties' toch ook duidelijk in het tweede en derde decennium
liggen (1891-1900: 26 en 1901-1910: 24 producties). Er zijn hier dus nooit zoveel
Ibsen-producties te zien geweest als tussen 1981 en 1990 en tussen 1891 en 1910. Er
zijn hier nooit meer Nederlandse Ibsen-producties te zien geweest dan in de
periode 1981-1990. Al deze records zullen aan het eind van het lopende decennium
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zeker gebroken zijn. Dat de periodes 1891-1900 en 1901-1910 zo goed scoorden, is
voor een belangrijk gedeelte te danken aan het grote aantal buitenlandse producties: respectievelijk tien (5D, 5F) en veertien (10D, 3F, 11). Daarna volgden twee
decennia die goed waren voor vier en zeven buitenlandse producties (1911-1920:
4D; 1921-1930: 5D, 1F, 1?). Na 1930 daalde dat aantal verder tot verwaarloosbare
aantallen (in totaal nog 5D, 5B, 2E, I N en 1FR1). Pas vanaf 1981 was er weer sprake
van een flinke toename, vooral door toedoen van onze zuiderburen.
Wat het aantal buitenlandse producties betreft valt de periodisering dus
iets anders uit: een opdeling in vijven waarbij de overgang van de ene naar de
andere periode ook niet helemaal spoort met de periodisering voor het totaal aantal producties en het totaal aantal Nederlandse producties. In cijfers voor achtereenvolgens de perioden (1880-1890X1891-1910X1911-1930X1931-1980X1981-1995):
(0X10-14X4-7X3-1X5-9)
We zien verder dat het aandeel van de Franse gezelschappen van Antoine
en Lugné-Poe in eerste instantie even groot was als dat van de Duitsers. Vanaf
1900 nemen de Duitsers echter het leeuwendeel van de hier gespeelde buitenlandse
Ibsen-producties voor hun rekening. De Franse bijdrage houdt in feite al na 1904
op te bestaan (die enkele voorstelling in 1925 daargelaten).
De vraag in hoeverre deze cijfers nu ook iets over de Nederlandse toneelcultuur in
zijn totaliteit zeggen, is moeilijk te beantwoorden. De conclusie dat onze toneelcultuur na 1900 meer Duits dan Frans georiënteerd is, lijkt voorbarig. We zagen
hierboven immers al dat de reguliere, Franse gezelschappen Ibsen ook aan hun
eigen publiek maar zeer mondjesmaat hebben voorgezet. De mogelijkheid dat de
Fransen hier veelvuldig met ander repertoire geweest zijn, valt niet uit te sluiten.
Ook mag niet geconcludeerd worden dat de buitenlandse invloed op de Nederlandse toneelcultuur na 1930 sterk afneemt. We zagen immers dat ook de Nederlandse belangstelling voor Ibsen na 1930 scherp daalt. Het is dus heel goed mogelijk dat er buitenlandse gezelschappen op bezoek zijn geweest, maar dat die ander
repertoire hebben gespeeld.
In ieder geval kunnen we ervan uitgaan dat die buitenlandse Ibsen-producties in die eerste decennia een niet te veronachtzamen factor zijn geweest.
Niet alleen dat hoge aantal, maar ook het feit dat het tijdschrift Het Tooneel
ruim aandacht besteedde aan juist ook die Franse en Duitse Ibsens, is daar een indicatie voor.21
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4.3.3 Het aantal producties per seizoen
Gezien het lage aantal Ibsen-producties tussen 1931 en 1970, is het niet verwonderlijk dat er in die periode een flink aantal seizoenen was, waarin er geen Ibsens
werden opgevoerd. In de eerste en de laatste periode komen zulke seizoenen
nauwelijks voor."
Seizoenen met een bovengemiddeld aantal Ibsen-premières zijn er meer.
Vooral de zeer recente periode kent een groot aantal uitschieters: in seizoen 19510/
19511 (dat wil zeggen: tussen 1 september 151510 en 31 augustus 195a) waren het er
acht, in 1994/1995 zeven, in 1991/1992 zes en in 1992/1993 vijf.
Dat laatste aantal, vijf, werd ook gehaald in de seizoenen 1893/1894,1894/
1895,1900/1901 en 1906/1907. Daarvan kwamen er overigens steeds minstens twee
voor rekening van hier toerende buitenlandse gezelschappen. Dat telatief hoge
aantal zal in seizoen 1906/1907 zeker verband hebben gehouden met het overlijden van Ibsen op 23 mei 1906. Het herdenkingsjaar 1928 (op 20 maart van dat
jaar was het honderd jaar geleden dat Ibsen geboten weid) werd luister bijgezet

21 Het gaat hietboven dus steeds om het aantal producties pet decennium. Het is heel goed
mogelijk dat het beeld et anders zou uitzien wanneer ook het aantal voorstellingen in de
beschouwing zou kunnen worden betrokken. Die buitenlandse gezelschappen waren hier
steeds voot een kotte toutnee, speelden vaak meerdeie stukken van hun tepettoire en
konden hun Ibsens hier dus maar één of twee keer laten zien. Door dat relatief grote aandeel van buitenlandse producties is het waalschijnlijk dat het totaal aantal voorstellingen
in de periode 1891-1910 veel lager uitvalt dan het aantal voorstellingen in de periode 19711990. Daar komt dan nog eens bij dat men tot aan de Tweede Wereldoorlog her aantal
voorstellingen van een bepaalde productie afliet hangen van het publiek. Een productie
werd doorgespeeld zolang er publiek voor was. Na de Tweede Wereldoorlog, de introducrie van overheidssubsidie en de door de overheid opgelegde spreidingsplicht, was een productie bij vootbaat al goed voor een veerrigtal voorstellingen. Mocht inderdaad blijken
dar het totaal aantal voorstellingen in de periode ^71-1990 (of zelfs ook in de periode
1945-1970) beduidend hoger ligt dan het aantal voorsrellingen rot 1930, dan mag niet zo
maat geconcludeerd worden dar Ibsen in de tweede helft van deze eeuw populairdet was
bij het Nederlandse rhearerpubliek dan in de eerste helft.
Als we het aantal toeschouwers als indicerende factot willen nemen voor de populariteit van
Ibsen, wordt de situatie nog onoverzichrelijker: minder maat goedgevulde zalen vóór de
Tweede Wereldoorlog tegenovet méét maar halfgevulde zalen erna? Daar komt, als extra
complicerende factor, vanaf 1970 dan ook nog eens de opkomst van de kleine zaalproducties bij. Zie in dir verband ook het slot van paragraaf 3.4, over andere vragen die in dit velband een rol kunnen spelen.
22 1891/1892,1914/19L5 en 1975/1976.

117

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

met een vijftal Nedetlandse ptoducties, maar dan wel verdeeld over twee seizoenen (1927/1928 en 1928/1929). Ook 1956", vijftig jaar na Ibsens overlijden, was een
herdenkingsjaar. Aan het begin van seizoen 1956/1957 - nog net in het goede jaar,
maar ruim na de feitelijke herdenking - kwamen drie Nederlandse gezelschappen met een Ibsen-première. Verder is er een fiks aantal seizoenen waatin het
Nederlands publiek vier keer een stuk van Ibsen kon gaan bewonderen.23
4.3.4 De cijfers voor de afzonderlijke stukken
De hele periode: 1880-1995. Ook een vergelijking van de cijfers per stuk, levert
een aantal duidelijke conclusies op. De drie meest gespeelde stukken zijn, met
een straatlengte voorsprong, achteteenvolgens Spoken (29 producties), Hedda Gabler
(28 producties) en Een poppenhuis (27 producties).
Na deze drie stukken volgt er een grote middengroep: tien stukken die
goed waren voor zes tot zestien ptoducties: Peer Gynt {16), Rosmersholm (15), Bouwmeester Solness (11), Een vijand van het volk (11), De wilde eend (9), Kleine Eyolf (9), Pijlers
van de samenleving (8), De vrouw van de zee (8), Wanneer wij doden ontwaken (7) en John
Gabriel Borkman [6]
Wat dan nog rest zijn drie stukken die hier slechts één keer te zien waten
(Verbond derjongeren, Brand, Komedie der liefde).
Beperken we ons tot de Nederlandse producties, dan is Hedda Gabler afgetekend koploopster: tweeëntwintig keer door een gezelschap geënsceneerd tegenover achttien keer Spoken en zestien keer Een poppenhuis.24 Peer Gynt en Rosmersholm volgen Een poppenhuis op kleine afstand met respectievelijk dertien en elf
producties. De andere stukken uit de middengroep werden drie tot negen keer in
productie genomen door een Nederlands gezelschap.25
Per periode: 1891-1930,1931-1970 en 1971-1995. Ook de rangorde per periode levert
een aantal interessante gegevens op. Wanneer we de populariteit van de stukken

23 1890/1891,1896/1897,1923/1924,1987/1988,1989/1990,1993/1994.
24 Het ligt vooi de hand om de vraag te stellen: waarom zijn juist Hedda Gabler, Een poppenhuis en Spoken in Nederland Ibsens meest gespeelde stukken. Zie in dit verband her slot
van paragraaf 4.4.
25 Een vijand van het volk (9), Bouwmeester Solness (7), De vrouw van de zee (ev), Kleine Eyolf (6),
Pijlers van de samenleving (6), John Gabriel Borkman (5), De wilde eend (4), Wanneer wij doden ontwaken (3).
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Ibsen-producties in Nederland 1880-1995
Spoken
Hedda Gabler
Het Poppenhuis
Peer Gynt
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Solness
Vijand
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Wilde eend
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: BUITENLANDSE PROD.

gedurende de periode 1891-1930 bekijken, dan komt het beeld, over alle Nederlandse en buitenlandse producties bezien, redelijk met het totaalbeeld overeen.
Van Hedda Gabler waren dertien verschillende ensceneringen te zien; van Een poppenhuis twaalf en van Spoken elf. Zij werden onmiddellijk gevolgd door Rosmersholm (9). De rest van de middengroep, waar Peer Gynt op dat moment nog geen
deel van uitmaakte, volgde op iets grotere afstand.26

26 Wanneer we alleen naar de Nederlandse producties kijken, dan liggen de verhoudingen
iets anders. Slechts Hedda Gabkr onderscheidr zich dan nog van de middengroep [9 Nederlandse producties tegenover achtereenvolgens 5 en 7 voot Spoken (net als Rosmersholm) en
Een poppenhuis). In deze eetste periode vielen ook de eenmalige producties van Verbond der
jongeren en Komedie der lie/de.
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Wat de periode 15131-15170 betreft, springt onmiddellijk in het oog dat Spoken hier
een grote voorsprong neemt op de overige stukken: tien ensceneringen (waatvan
6 Nederlandse). Hedda Gabier en Een poppenhuis volgen op eerbiedige afstand (4 en
3 ensceneringen), dit keer echter in gezelschap van Peer Gynt (4). Verder wisten alleen Rosmersholm (2 keer), De wilde eend (2 keer) en Bouwmeester Solness (1 keer) het
tot een enscenering te btengen. De laatste periode (1971-1995) is weer voor Hedda
Gabler (11 ensceneringen), maar dit keer samen met Peer Gynt. Een poppenhuis (10)
en Spoken (7) volgen.27 Alle andere gespeelde stukken waten nooit vaker dan vier,
hooguit vijf keer (Bouwmeester Solness) te zien.
Tot slot: in de periode dat het aantal Ibsen-producties sterk terugloopt,
vetdwijnt een aantal van de late stukken volledig van het reperroire. John Gabriel
Borkman is vierenzestig jaar niet te zien geweest, De vrouw van de zee tweeënzestig
jaar, Wanneer wij doden ontwaken vijfenvijftig jaar en Kleine Eyolf éénenvijftig jaar.
Zij zijn in dit opzicht recordhouders.28
Per decennium. Interessant is ook de spreiding van de producties van de afzonderlijke stukken over de elf decennia. Er zijn een aantal opmerkelijke clustetingen. Zo waren er van 1981 tot 15190 zes producties van Hedda Gabler te zien en vier
tussen 185)1 en 15100 en 15121 en 1930.29 De hoogtepunten voor Spoken liggen tussen
1911 en 15120 (5 keet), tussen 1981 en 15190 (5 keer) en tussen 1931 en 15140 (4 keer).
Een poppenhuis was tussen 1921 en 1930 en tussen 1571 en 1980 vier keer te zien.
Wat Rosmersholm betreft is de periode 18511-15110 tamelijk opvallend. Acht
van de in totaal dertien producties waren in deze twee decennia te zien. Iets vergelijkbaars geldt voor Pijlers van de samenleving dat tussen 1901 en 1920 vijf van
zijn in totaal acht ensceneringen beleefde. Peer Gjmt tenslotte is vanaf 15)80 tien
keer te zien geweest.30
Als we ons tot de Nedetlandse producties beperken, vinden we voor een
belangrijk gedeelte diezelfde clusters terug. Hedda Gabler werd tussen 185a en
27 Wat Nederlandse producties betreft waren de cijfers achtereenvolgens 10,9,5,6.
28 Het rijtje cijfers voor het aantal gespeelde Ibsen-titels per tien jaat is vanaf 1880: 5 11/13/10/10-5/3/6/3 - 12/9/(11).
29 Wanneer die strikt formele decennia-grenzen los worden gelaren, vallen de cijfers hier en
daar iers anders uir: Hedda Gabler vijf keer russen 1925 en 1931 bijvoorbeeld (in plaars van
vier keer tussen 1921 en 1930).
30 Die hoge score is re danken aan een aantal jeugdtheater- en sttaattheaterproducries.
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Ibsen-producties in Nederland per decennium
Spoken

1

2FD

3D

4DD

2D

4D

4

3DF

2

4 FD

1

3D

3FD

2

4D?

2D

1

1

Hedda Gabler
Het Poppenhuis

2

Peer Gynt
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4FD

4DI
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Solness
Vijand

I

Kleine Eyolf
Wilde eend
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I
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1

Vrouw van de zee
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1

Wanneer wij doden
Borkman

1

2B

2B

5B

1
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1

6B

2

2B

2B

2B

5B

1
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2

5

5EN

1

1
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1

1

2

1

3B

2

3B

1

1

3Fr

ID

2 DD

1

2F
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1

1

2D

3D
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ID

ID

2

1

1

Verbond

2D

ID

1

IB

1

2

1

1

2N

2D

I

Brand

1

Komedie der liefde

1

Keizer
Pretendenten
Vroeger werk
1880

1890

1900

1910

1920

1950

1940

1950

i960

1970

1980

1990

95

De letters in de tabel verwijzen naar de hetkomst van de productie:
D(uits) - F(ians) - B(elgisch) - E(ngels) - Ft(ies) - N(oots) - l(taliaans) - ? (onbekend)
4FD = 4 producties waarvan 1 Franse en 1 Duitse

1900 vier keer in het Nederlands geproduceerd en vijf keer tussen 1981 en 151510. In
dat laatste decennium vinden we ook clusters Peer Gynt en Spoken (5 keer) terug.
Wat dan nog rest is drie keer Hedda Gabler tussen 1971 en 1980, drie keer Spoken
tussen 15131 en 15140 en drie keer PeerGjmt tussen 1515(1 en 1995.
Verklaringen voor deze clusters zijn moeilijk te geven. Alleen de populariteit van Een poppenhuis kan gemakkelijk in verband worden gebracht met de feministische golf die in de jaren zeventig ook de lage landen overspoelde (zie ook de
volgende paragraaf).
Nog enkele losse opmerkingen tot slot. Het feit dat het decennium 19311940 nog redelijk scoort {9 producties) is bijna geheel te danken aan Spoken dat in
dat decennium vier keer te zien was.

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

Nederlandse Ibsen-producties per decennium
Spoken
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1
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1
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3

5

2

1

1
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1

1
1

1

1
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1
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2

1

1
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1
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Verder is ook duidelijk dat Spoken de kampioen van de regelmaat is. Vanaf 1891
was het stuk alleen tussen 1971 en 1980 slechts één keer te zien. Hedda Gabler (één
decennium niet en twee keer 1 keer) en Een poppenhuis (twee decennia niet en één
keer r keer) volgen op de voet.31
4.4

Een vergelijking met de situatie elders in Europa
Als we de introductie van Ibsen in Nederland in een Europese context bezien, valt een aantal zaken op. Eerder werd al duidelijk dat Duitsland in vergelijking met Engeland en Frankrijk de nier-Scandinavische nummer één was. Daar
brengen de Nederlandse cijfers geen verandering in. Daar waar in Duitsland van-

31 Voor alleen de Nederlandse producties komt dat beeld ongeveer overeen.
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af 1886 alle stukken, te beginnen met Rosmersholm, binnen één jaar hun première
beleefden, was Nederland pas met Hedda Gabler (18510) bij. 32 Alleen met de Rotterdamse Een vijand van het volk in 1884 was Nederland Duitsland en de rest van
(met-Scandinavisch) Europa te snel af. Duitsland volgde pas in 1887, Engeland en
Frankrijk volgden nog later, in 1893.
De belangrijkste conclusie is echter dat Nederland ten opzichte van Engeland en Frankrijk niet vóór of achter liep. Verschillen waren er wel bij De vrouw
van de zee (1888) waarmee Nederland tamelijk laat was (1896 tegenover 18511 voor
Engeland en 1892 voor Frankrijk) en bij De wilde eend (1884) waar Nederland een
jaar na Duitsland (1888) maar vóór Frankrijk (18511) en Engeland (18514) kwam. Opmerkelijk is verder dat in Engeland en Frankrijk zo tussen 1895 e n l9°5 t o c n °°k
een aantal van de vroegere Ibsens gespeeld werd. In Nederland bleef dat gedeelte
van het oeuvre ongespeeld.
Wat de kwantitatieve analyse betreft: ik ken slechts één voorbeeld van vergelijkbaar gecijfer. Het gaat hier om een onderzoek van Arnljot Stramme Svendsen naar
de plaats die Ibsen vanaf 1&76 in Noorwegen innam. 33 Alhoewel Svendsen andere
gegevens tot zijn beschikking had en daar ook op een andere manier naar keek,
laten zijn cijfers zich hier en daar wel met de cijfers voor Ibsen in Nederland vergelijken.
Die vergelijking lukt het best met de cijfers die hij voor de periode 194615174 geeft. Het gaat dan om het aantal Ibsen-enscenetingen dat in heel Noorwegen te zien is geweest. Zijn conclusie is dat het meest populaire Ibsen-stuk
Peer Gynt was. Dat werd tussen 1946 en 1974 zestien keer geënsceneerd. Dan volgen Spoken (13 keer), Een vijand van het volk en De wilde eend (beide 11 keer), Een
poppenhuis en Hedda Gabler (beide 10 keer), Brand (8 keer) en Rosmersholm (7 keer).
De dan nog resterende dertien opgevoerde werken werden één tot vijf keer opgevoerd.
In vergelijking met Nederland springt natuurlijk vooral die koppositie
van Peer Gynt in het oog. Verder valt op dat Een vijand van het volk en De wilde eend
het qua aantal producties net zo goed doen als Hedda Gabler en Een poppenhuis.

32 Verder werd in Duirsland in de jaren 1&76-1&78 dus vroeg werk van Ibsen opgevoerd en
waren Pijlers van de samenleving en Een poppenhuis er razendsnel re zien.
33 Svendsen 1977.

123

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

Ook de hoge notering van Brand is opvallend.34 Een laarste conclusie van Svendsen die het vermelden waard is, is dat Ibsen in Noorwegen zijn grootste populariteit rond 15170 beleefde. Dat verschijnsel laat zich niet alleen rijmen met het beeld
zoals dat hierboven voor Nederland werd geschetst (een belangrijke opleving
vanaf 1970), maar blijkt zich ook in Duitsland en de Verenigde Staten te hebben
voorgedaan.35 Twee Ibsen-stukken konden zich in die periode over een bijzondere
populariteit verheugen: Een vijand van het volk en Een poppenhuis.36 De verklaring
die hiervoor gegeven wordt, is dat dit de twee stukken waren die rond 1570 het
duidelijkst aansloten bij actuele kwesties, zoals de ecologische problematiek (het
milieu) en de vrouwenbeweging.37
Ook op basis van twee andere publicaties is er nog wel een vergelijking te
maken. Schanke neemt achter in zijn Ibsen in America: a Century of Change een overzicht op van de belangrijkste producties tussen 1882 en 15182.3S Dat overzicht is
34 Daarbovenop heeft Svendsen ook weten te achterhalen hoe veel avonden de verschillende
stukken werden opgevoerd. Ook dan gaat Peer Gjmr aan de leiding: her sruk werd russen
rj46 en 1574 maar liefsr 839 gespeeld. Spoken, Een vijand van her volk, Hedda Gabier en Brand
volgen mer achtereenvolgens 351.307. 290 en 283 vootstellingen.
Een belangrijk gedeelte van Svendsens cijfermareriaal heeft alleen betrekking op de siruarie in Bergen, waar 'Den Narionale Scene' resideert, het tweede gezelschap van Noorwegen.
Ook voor Bergen geeft Svendsen een overzichr van het totaal aantal vootstellingen per
sruk. War de rangorde berrefr: Na Peer Gynt en Brand (in Bergen achrereenvolgens goed
voor 312 en 155 voorsrellingen) werd Spoken her meest gespeeld (105]. Dan volgen Een vijand van liet volk (105), Komedie der lic/de (85). De wilde eend (82), Rosmersholm (73), Verbond der
jongeren [66], De Vikingen op Helgoland, Pijlers van de samenleving en Hedda Gabler (63), Vrouwe
Inger van Östrdt. Een poppenhuis (56), John Gabriel Borkman (54), De vrouw van de zee (50), De
kroonpretendenten (41), Her/eest op Zonneheuvel (37), Wanneer wij doden onrwaken (32), Bouwmeester Solness (22) en Kleine Eyolf (16). Ook zo bezien dus een volgorde die srerk van de
Nederlandse situatie afwijkt en niet alleen omdat ook het vtoege werk er tussen zit.
Opvallend zijn de bescheiden klassering voor zowel Hedda Gabler als Een poppenhuis.
35 Zie Oberholzer 1977 en Zentner 1977. Oberholzer is overigens de enige die dir mer cijfers
hard maakt. Het aantal theaters dar Ibsen op her reperroire nam sreeg van seizoen 1969/
1970 ror en mer seizoen 1972/1973 van acht (van de 130) tot 29 om in seizoen 1973/1974
terug te vallen tot zestien. Zie voot de situatie in Nederland ook Bolckmans 1977.
36 Ook hier is Oberholzer degene die deze bewering mer cijfers ondersteund.' van de tien
stukken die in deze periode in de Duitslanden, Oostenrijk en Zwirserland re zien waren
was Een vijand van het volk, met achtentwintig producries verreweg her meesr populair.
Dan volgen Een poppenhuis (12), Spoken en De wilde eend (11), Hedda Gabler (8) en Pijlers van de
samenleving (6").
37 Zie Bolckmans r977, p2Ä; Oberholzer 1977, P29; Zenrner r977, P39.
38 Schanke 1988^310-313.
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dus niet volledig, maar opvallend is wel dat het precies de drie Nederlandse koplopers zijn die ook hier het vaakst genoemd worden. Hedda Gabler komt zesentwintig keer in zijn overzicht voor, Een poppenhuis vijfentwintig keer en Spoken
zestien keer.
Het overzicht van de 'Principal London productions' [1880-1959] in het
vijfde deel van The Oxford Ibsen levert een vergelijkbaar resultaat op.39 De verklaring zou kunnen zijn dar Ibsen juist in deze stukken zijn belangrijksre
vrouwelijke personages creëerde: Hedda Gabler, Nora Helmer en Helene Alving.
Het zijn, met andere woorden, juisr deze srukken die grore actrices de kans geven
om te schitteren
4.5
Samenvatting en conclusies
Op 16 oktober 1880 was er in Nederland voor het eerst een stuk van Ibsen te zien
(Pijlers van de samenleving), maar pas zes jaar later, toen Leo Simons de nieuwe
hoofdredacteur werd van Het Tooneel, kreeg zijn naam een wijdere bekendheid.
Vanaf 1886 verscheen er in dat toneeltijdschrift een groot aantal artikelen over
Ibsens werk. Een enscenering van Een poppenhuis (in 1889) door De Tooneelvereeniging betekende de grote doorbraak. Daarna werden in relatief korte tijd ook De
wilde eend en Spoken opgevoerd. Mer Hedda Gabler (1890) was Nederland 'bij': twee
maanden nadat het stuk verschenen was, was het ook hier al te zien. Dat patroon
zou zich bij bijna alle volgende Ibsen-stukken herhalen. In 1900 waren al Ibsens
'samtidsdramer' - Pijlers van de samenleving (1877) en de elf stukken die daar op
volgden - in het Nederlands opgevoerd (op Wanneer wij doden ontwaken na). Het
beeld voor Nederland is bijna identiek aan het beeld voor Engeland en Frankrijk.
Een vergelijking leidt tot de conclusie dat de introductie van Ibsen in Nederland
ongeveer parallel liep met die in Engeland en Frankrijk.
Het belangrijksre resultaat van dit hoofdstuk is de periodisering die zich
vrij eenvoudig uit het overzicht van het aantal gespeelde producties per decennium laat afleiden. Na een decennium van introductie (1880-1890) vormde de enscenering van Een poppenhuis (29 maart 1889) het begin van een periode van veertigjaar (1890-1930) waarin her aantal producties per decennium rond de twintig
schommelde. De daarop volgende periode duurde eveneens veertig jaar (1930-

39 The Oxford Ibsen, dl.5, P485-489.
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1970). In deze periode liep het aantal producties per decennium sterk terug: nooit
meer dan negen. In de laatste periode (15170-1995) liep het aantal producties per
decennium weer op tot achtereenvolgens zeventien en zesentwintig. Dat laatste
getal was in 1995 al gehaald voor het nu lopende decennium.
Dat betekent dat er in de geschiedenis van Ibsen in Nederland twee belangrijke omslagpunten zijn die dus ook bijzondere aandacht verdienen: het eerste valt rond 1930, als het aantal Ibsen-ensceneringen sterk gaat dalen. Het tweede valt rond 1970, als het aantal Ibsen-ensceneringen weer een sterk opgaande lijn
vertoont.
Andere resultaten die de kwantitatieve analyse opleverde, zijn:
Tussen 1880 en 1995 is Ibsen hier in totaal 187 keer gespeeld. Dat betekent
een gemiddelde van ruim drie producties per twee seizoenen.
Van die 187 producties waren er vijftig van buitenlandse herkomst.
Buitenlandse gezelschappen waren hier vooral in de periode 1890-1910 en, in iets
mindere mate, in de periode 1910-1930 actief. Het merendeel van deze buitenlandse Ibsen-producties was van Duitse herkomst (50%). Tot 1904 hadden ook
Franse gezelschappen hier regelmatig een Ibsen op het repertoire (16%). Vanaf
1980 waren het vooral Belgische gezelschappen die Nederland met een Ibsen aandeden.
Over honderdvijftien jaar bezien, zijn de drie meest gespeelde stukken
achtereenvolgens Spoken (negenentwintig producties], Hedda Gabler (achtentwintig producties) en Een poppenhuis (zevenentwintig producties). Op respectabele afstand volgt er een grote middengroep: tien stukken die goed zijn voor minimaal
zes, hooguit zestien producties.
Beperken we ons tot de Nederlandse producties, dan is Hedda Gabler uitgesproken koploopster: tweeëntwintig keer geënsceneerd tegenover achttien keer
Spoken en zestien keer Een poppenhuis.
Voor de tweede periode (1930-1970) geldt dat niet alleen het aantal producties maar ook het aantal gespeelde titels sterk terugloopt (van vijftien in de eerste
periode tot zeven in de tweede). In de derde periode stijgt het aantal gespeelde
titels weer tot veertien.
Er zijn aanwijzingen dat Hedda Gabler, Spoken en Een poppenhuis niet alleen
in Nederland Ibsens meeste gespeelde stukken zijn. Een verklaring kan zijn dat
deze stukken grote actrices de gelegenheid geven te schitteren als Hedda, mevrouw Alving of Nora. De rangorde in Noorwegen ligt overigens heel anders.
iz6

'NOG

EEN

HEDDA

GABLER?

JA,

NOG

EEN

HEDDA

GABLER!'

Wanneer het om de populariteit van de stukken per periode gaat, zijn de resultaten als volgt:
In de eerste periode zijn Hedda Gabler (dertien), Een poppenhuis (twaalf) en
Spoken (elf) min of meer even populair.
In de tweede periode blijft Spoken op eenzelfde frequentie zitten (tien)
maar vallen Hedda Gabler (vier) en Een poppenhuis (drie) sterk terug.
In de derde periode valt Spoken terug (zes). Hedda Gabler (elf) en Een poppenhuis (tien) zijn terug op het oude niveau (elf).
Al deze cijfers zeggen alleen iets over Ibsens populariteit onder theatermakers.
Gegevens over het aantal voorstellingen dat iedere productie wist te halen en de
zaalbezetting - een indicatie voor de populariteit van Ibsen onder het theaterpubliek - zijn moeilijk te achterhalen.
Het cijfermateriaal zoals dat hier is gepresenteerd, zou meer betekenis
krijgen wanneer het vergeleken zou kunnen worden met de cijfers voor andere
toneelschrijvers. Met behulp van de databestanden van het Theater Instituut
Nederland zal zo'n vergelijking binnenkort uitvoerbaar zijn voor de periode na
de Tweede Wereldoorlog.
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SED des Varietes, m BOAS, IDES £ FA» H
Directie: KREUKNIET, BIGOT, POOLMAN en BLAASER.

rsT O R A .
Tooneelspel ia 3 bedrjjven van den Noorachen nehrjver HENRIK IBSEN, vertaling van HENEICA,
PERSONEN:
Torwald Hehner, advocaat
Nora* ï | ü vrouw
Baak, geneeeheer
Mevrouw Christine tiinde
Niels Krogatad. zaakwaarnemer
Kinderen van Heimer en Nora
Anne-Marie, kindermeid
Helene, kamermeisje
Ken dienstman

de Hr. X Maiaerbe.
M*, ABBS Bögsing—Sabla'aoîles
de Hr. I«. il Smith
Mw. Poolman—ïïugsers.
de Hr. Heari Poelman.
*» *
Mw. Harzers—Rozenveld.
Mej. Jenny Moiinier.
de Hr. J. de Haas.

De »aadelin» heeft plaats ia het huis van Heimer.
B u r e a u geopend 7'/i U u r .

Prijzen : Stalles 99 Cts.

A a n v a n g 8 Our.

Parterre 78 Cts. Loge 60 Cts. Gaanderij 55 Cts.

Plaateen sjjn dageljflts aan het Bureau te bespreken Tan 10—4 uur, à 10 Ct. extra per plaats,

fV

P r o g r a m m a ' s à, ÏO C e n t .
Kteukniet, Bigot, Poolman en Blaaser, 18
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