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Van Bergen tot Barcelona
Ibsens opmars over de Europese podia

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gereconstrueerd hoe Henrik Ibsen van een zestienjarige
apothekersleerling die in 1849 tevergeefs probeerde om een uitgever te interesseren voor zijn eerste versdrama, langzaam uitgroeide tot een van de meest gespeelde toneelauteurs van de negentiende eeuw. Of, iets nauwkeuriger: in dit hoofdstuk wordt zo precies mogelijk gevolgd hoe de stukken van Ibsen na jarenlang
nauwelijks te zijn opgemerkt, eerst de Noorse, vervolgens de Scandinavische en
uiteindelijk alle belangrijke Europese podia veroverden.
De voornaamste reden voor deze reconstructie was de gedachte dat een
ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland niet los kon worden gezien van
de lotgevallen van zijn stukken in de ons omringende toneelculturen. Om de
situatie in Nederland naar waarde te kunnen schatten, zou ook de situatie in de
rest van Europa duidelijk moeten zijn.
Bij die opmars van Ibsen over de Europese podia - met nadruk op podia ging het in eerste instantie om een speelkalender. Die speelkalender zou duidelijk
moeten maken wanneer het oeuvre van Ibsen in de ons omringende toneelculturen was geïntroduceerd en op welk moment het daar ook een vast onderdeel van
was geworden. Per land ging het steeds om een antwoord op de volgende vragen:
wanneer en hoe lang na publicatie werden de verschillende stukken van Ibsen
voor het eerst opgevoerd; hoe lang konden die eerste ensceneringen repertoire
houden; hoe lang duurde het voordat de stukken na die eerste enscenering voor
een tweede en een derde keer geënsceneerd werden; hoe lang hielden die tweede
en derde ensceneringen repertoire? Hoe sneller de premières, hoe langer de loop-
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tijd en hoe hoger het tempo waarin de verschillende producties elkaar opvolgden,
hoe groter de populariteit van Ibsen. Althans, dat nam ik aan. Daarnaast konden
ook het tempo en de oplagen waarin vertalingen van zijn werk verschenen, en de
hoeveelheid aan Ibsen gewijde artikelen een indicatie zijn.
Al snel werd duidelijk dat Ibsens opmars zich, zo bezien, maar heel gedeeltelijk liet reconstrueren. De hierboven geformuleerde vragen waren blijkbaar
niet zo vanzelfsprekend. Lijstjes met eerste première-data waren al een probleem.
Niet voor Scandinavië', Duitsland, Engeland en Frankrijk; voor die gebieden waren de lijstjes óf kant en klaar voor handen, óf tamelijk eenvoudig uit de secundaire literatuur te destilleren. Voor Italië, Spanje, Portugal en Rusland lukte het
echter maar ten dele om die eerste première-data te achterhalen. Over de andere
Europese landen was nauwelijks informatie beschikbaar.
Wanneer het ging om de looptijd van die eerste producties en om alle ensceneringen die op die eerste producties volgden, liepen de pogingen om een volledig overzicht op papier te krijgen nog sneller vast. Ook al omdat, zoals in hoofdstuk twee reeds werd aangegeven, de beschikbare studies meestal niet verder
reikten dan het begin van deze eeuw.
De secundaire literatuur over Ibsen in Noorwegen en over Ibsen in Engeland scoorde in dat opzicht het beste. De manier waarop Ibsens populariteit tot 1870
in eigen land groeide, laat zich mooi aflezen uit de gegevens die Meyer (in de twee
eerste delen van zijn Ibsen-biografie) en Halvorsen (fiibliografiskc oplysningzr til Henrik
Ibsens samlede v«rker) verstrekken omtrent de looptijd van de verschillende producties en uit de gestaag stijgende oplagecijfers. Daarbij zijn er ook cijfers beschikbaar
over de populariteit die Ibsen vanaf 1945 in eigen land genoot.1 Miriam Franc's Ibsen
in England (15119) geeft niet alleen een zeer volledig ogend overzicht van de verschillende producties tot en met 15114, zij vermeldt ook voor het merendeel van die producties tot hoeveel voorstellingen ze het wisten te brengen. Op basis van een lijst
van belangrijkste Londense producties in deel VII van The Oxford Ibsen kon ook iets
worden gezegd over de frequentie waarmee Ibsen tot aan 1964 in Londen gespeeld
werd. Voor Frankrijk lijkt het beeld tot ongeveer 1900 tamelijk compleet. Voor
Zweden, Denemarken, Duitsland en de andere Europese landen lukte het niet om
een min of meer volledige speellijst samen te stellen, ook niet als het slechts over de
periode tot 1900 ging. De gegevens ontbraken in de secundaire lireratuur.
1 Svmdsm 1977-
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Maar Ibsens opmars over de Europese podia is natuurlijk niet alleen een vraag
van 'wat', 'wanneer' en 'hoe lang'. Van belang was ook het 'hoe', dus de verschillende manieren waarop Ibsen in het buitenland was opgevoerd. Ook om later aan
te kunnen wijzen welke ontwikkelingen hun sporen hadden achtetgelaten in de
Nederlandse toneelpraktijk.
Deze vraag werd eveneens door de beschikbare secundaire literatuur
slechts zeer ten dele beantwoord. Dat gold in het bijzonder die ensceneringen, die
blijkbaar min of meer volgens de toen heersende normen waren geënsceneerd;
die 'convenrioneel' waren. Met name in de publicaties over Scandinavië en Engeland werd maar hoogst zelden aangegeven wat er nu precies op her toneel te zien
en te horen was geweest. Daar waar het om de regies ging van bijvoorbeeld de
Hertog van Sachsen-Meiningen, André Antoine, Aurélien Lugné-Poe, Max Reinhardr, Edward Gordon Craig en Vsevolod Meyerhold - bijna alle belangrijke regisseurs van rond de eeuwwisseling hebben zich intensief met Ibsen beziggehouden - kwam ik iets beter aan mijn trekken. In die gevallen kon ik ook te rade gaan
bij de vaak zeer uitvoerige secundaire literatuur over deze regisseurs en hun gezelschappen. Daarnaast bestaat er nog literatuur over een klein aantal invloedrijke Ibsen-ensceneringen. Toch was het, in deze gevallen, moeilijk om concrete
informatie over de ensceneringen zelf te vergaren. Daarbij spraken de verschillen
de studies elkaar vaak tegen.
Het doel dat ik met dit gedeelte van mijn onderzoek beoogde - de ensceneringsgeschiedenis van Ibsen in Nederland in een internarionaal perspectief plaatsen bleek dus slechts voor een zeer beperkt gedeelte gerealiseerd te kunnen worden.
Het was eigenlijk alleen maar mogelijk om de snelheid waarmee en de volgorde
waarin de Ibsen-stukken tussen r88o en 15100 in Nederland werden geïntroduceerd te vergelijken met de snelheid en de volgorde van introductie in de ons omringende landen.2 Dat ik er toch voor gekozen heb om in vier paragrafen (Scandinavië, Duitsland, Engeland en Frankrijk) tamelijk uitgebreid verslag re doen van
mijn bevindingen, heeft vier redenen.
Om te beginnen is het voor het eerst dat Ibsens carrière en de lotgevallen
van zijn stukken vanuit dit perspectief- als een opmars over de Europese podia 2 Zie hiervoor hoofdsruk vier. In dar hoofdsruk worden ook de Noorse cijfers voor de naoorlogse periode vergeleken mer de Nederlandse cijfers.
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beschreven worden. Door gedetailleerd verslag te doen van wat 'we' wel weten,
wotdt in dit hoofdstuk verder duidelijk zichrbaar hoe weinig precieze informatie
er eigenlijk voorhanden is. Dat geldt zowel de gewone, doorsnee Ibsen-ensceneringen uit het verleden, als de bijzondere interpretaties van regisseurs als André
Antoine en Max Reinhardt. Daarmee wordt nog eens ondersrreept hoe gebrekkig
en onvolledig het onderzoek tot nu toe is geweest.
Ook bracht de bestudering van de literatuur een aantal opmerkelijke zaken aan het licht. Vaak waren het de details in ooggetuigenverslagen of recensies
die me tot de conclusie brachren dat bijvoorbeeld, zoals verderop in dit hoofdstuk
zal blijken, de 'naturalistische' ensceneringen bij de Freie Bühne in Berlijn een
veel lager werkelijkheidsgehalre moeten hebben gehad dan men in het algemeen
aanneemt. Iets vergelijkbaars bleek, qualitate qua, ook op te gaan voor het symbolistische gehalte van de producties van het Theatre de l'Oeuvre en voor Reinhardts 'expressionistische' enscenering van Spoken.
Tot slot geldt voor een groot aantal Franse en Duitse Ibsen-ensceneringen
uit de periode rSpo-ipio, dat ze destijds ook in Nederland te zien zijn geweest.
Dat legitimeerde in ieder geval een uitgebreide behandeling in dir hoofdstuk. In
de hoofdstukken zeven, acht en negen zal duidelijk worden hoe de Nederlandse
Ibsen-praktijk zich tot deze ensceneringen verhield.3
Alhoewel ook de siruatie in Italië, Spanje, Portugal en Rusland zo goed en zo
kwaad als het ging in kaart is gebracht, staat er alleen in een enkele voetnoot iets
over opgetekend. Het beeld was verre van compleet en er bleek ten opzichte van
Nederland ook nauwelijks sprake te zijn geweest van uitwisseling of beïnvloeding. Om diezelfde redenen heeft ook het verslag van de lotgevallen van de Ibsenstukken in Amerika de definitieve versie van dit boek niet gehaald.
3.2
Scandinavië4
In 1849 voltooide Henrik Ibsen als éénentwintigjarige apothekersleerling in
Grimstad, een provinciestadje aan de zuidkust van Noorwegen, zijn eerste toneelstuk: Catilina, een historisch drama in verzen. Een vriend van Henrik Ibsen, Ole

3 in hoofdstuk tien zal kott worden ingegaan op de directe relatie die er in de jaren zeventig
was tussen bepaalde Nederlandse en Duitse Ibsen-ensceneringen.
4 Uitgangspunt voor deze paragraaf waren vooral Meyer i$6y-i9ji en Hctlvorsen 1901.
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Schulerud, vertrok met het stuk naar Christiania (zoals Oslo toen nog heette]
waar hij de directie van het Christiania Theater probeerde te interesseren. Tevergeefs. De directie van het Christiania Theater zag er niets in. Nadat ook een poging om het manuscript aan een boekhandelaar en uitgever te verkopen op niets
was uitgelopen, besloten Ibsen en Schulerud Catüina in eigen beheer te publiceren. Op 13 april 1850 verscheen het stuk in druk. Van de 250 exemplaren kwamen
er 205 onverkocht terug.
In het zelfde jaar 1845) werd Ole Bull, een in die tijd beroemde violist, door
de bevolking van zijn geboortestad Bergen gevraagd om een Noors nationaal
theater op te richten. Sinds 1814 maakte Noorwegen dan wel niet langer deel uit
van het Deense koninkrijk - er was een unie met Zweden voor in de plaats gekomen - de eeuwenlange Deense overheersing deed zich nog steeds gelden. Zo was
de elite nog altijd het als beschaafd beschouwde Deens toegedaan. Men vond het
ongepast om zich buitenshuis van het Noorse idioom en de Noorse uitspraak te
bedienen (groter is het verschil tussen de twee talen niet). In de theaters werd dus
in het Deens geacteerd. Sterker nog: de Noorse theaters werden bespeeld door
rondtrekkende, Deense gezelschappen en het Christiania Theater, dat het belangrijkste theater van Noorwegen was, werd min of meer beschouwd als een dependance van het Koninklijk Theater van Kopenhagen: een zelfde speelstijl en een
zelfde repertoire en natuurlijk Deense regisseurs, die er de zeggenschap over
Deense acteurs voerden.
Als het aan de inwoners van Bergen lag, zou dat in de nabije toekomst andets wotden. Er heerste, en niet alleen in Bergen, een wijdverspreid verlangen
naar een eigen, onafhankelijke cultuur, of- nog elementaitdet - naar de erkenning van het Noors als een volwaardige taal. In het Bergense theater zou door
Noorse acteurs nieuw Noors repertoite gespeeld moeten gaan worden.
Nu telde Bergen in die tijd niet meer dan vijfentwintigduizend inwoners,
met als gevolg dat een voorstelling normaal gesproken twee, drie keer gespeeld
kon worden. Na drie keer een volle zaal, dat wil zeggen in totaal ongeveet vijfentwintighondetd toeschouwers, was het publiek gewoonweg 'op'. Op basis van de
recettes alleen zou het Bergense theatet dus niet kunnen draaien. Toen een verzoek om subsidie door het parlement niet werd gehonoreerd, organiseerden sympathiserende studenten in Christiania een benefiet-avond. Ook Ibsen - die zich
intussen in Christiania bevond, waar hij zich met weinig enthousiasme voorbereidde op de examens die hem toegang moesten verschaffen tot de medische
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faculteit - droeg zijn steentje bij: een proloog en een tekst waar Ole Bull muziek
bij maakte. Buil was zo onder de indruk dat hij Ibsen uitnodigde om mee te gaan
naar Bergen.
Een beslissende uitnodiging. Hoewel Ibsen had intussen drie 'dramatische werken' op zijn naam had staan; het genoemde Catüina, een dramatisch gedicht Het Krijgsmansgraf (Kjaempehojen, 1850) dat het in de herfst van 1850 zowaar
tot drie opvoeringen in het Christiania Theater had weten te brengen, en een niet
voor opvoering bedoeld satirisch opera-libretto onder de titel Norma, leek een
journalistieke carrière meer voor de hand liggend. Met het schrijven voor toneel
was in Noorwegen geen droog brood te verdienen.
Ibsen vertrok dus naar Bergen, waar hij op 6 november 1851 als toneelschrijver bij het Bergense Theater in dienst trad. Naast het schrijven van nieuw,
Noors repertoire, had Ibsen overigens nog een groot aantal andere functies. Die
liepen van het regisseren en het ontwerpen van decors en kostuums tot aan het
vetzotgen van de boekhouding. In 1852 zou hij officieel benoemd worden tot
'sceneinstruktor', wat inhield dat hij verantwoordelijk was voor de uireindelijke
enscenering, inclusief decors en kostuums. Naast Ibsen was er ook een 'rolleinsttukt0r' die de leesrepetities verzorgde en verantwoordelijk was voor de tekst- en
tolinterpretatie.
De omstandigheden waaronder Ibsen in Bergen moest werken waren,
zelfs voor die tijd, tamelijk primitief. Het toneel was nog volgens het achttiendeeeuwse systeem ingericht, wat wil zeggen met stock-decors bestaande uit geschilderde achterdoeken ('een straat', 'een kerk', 'een park', 'winter'), coulissen
(zij-decors) die op rails liepen en friezen. Deuren, ramen, meubels en dergelijke
waren op het achterdoek of op de coulissen geschilderd. De verlichting geschiedde aanvankelijk nog met kaatsen en Petroleumlampen en zou pas in 1856, een
jaar voordat Ibsen uit Bergen weg zou gaan, door gaslampen worden vervangen.
Het aantal repetities voor een nieuwe productie bedroeg drie tot vijf. De acteurs
waren gewend om zich in een halve cirkel op het voortoneel op te stellen en hun
teksten techt de zaal in te spreken, al was het alleen maar vanwege de zichtbaarheid (er was alleen voet- en zaallicht) en om te voorkomen dar het geluid naar de
zijkanten, tussen de coulissen, verloren ging. Ibsen heeft tijdens zijn verblijf in
Bergen in ieder geval geprobeerd om wat aan die manier van acteten te doen. Bij
een bezoek aan Trondheim, in 1856, oogstte zijn regie in de lokale pers de nodige
lof. Er werd niet langer alleen op het voortoneel, dicht bij het voetlicht gespeeld
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en gesprekken tussen de personages werden niet meer via het publiek, maar van
acteur tot acteur gevoerd.5 Uit de toneelrecensies die Ibsen in de jaren vijftig
schreef, blijkt overigens dat zijn opvattingen over acteren dan verder nog allesbehalve vooruitstrevend zijn. Hij legde enige nadruk op het belang van ensemblespel, maar vond het bijvoorbeeld onnodig dat bij-personages een gedetailleerde
vertolking kregen. Het waren vooral de gepassioneerde vertolkingen, met veel
grote gevoelens, die zijn goedkeuring weg konden dragen.
In eerste instantie was Ibsen echter niet aangenomen als regisseur, maar
als schrijver van nieuw, Noors repertoire. Zijn verbintenis met het Noors nationaal Theater in Bergen zou zes jaar duren en in die zes jaar schreef Ibsen vier
nieuwe stukken die steeds op 2 januari, de dag waarop het theater in gebruik genomen was, in de regie van Ibsen zelf, hun feestelijke première beleefden. Van die
vier stukken was alleen Het/eest op Zonneheuvel (Gildet pd Solhaug, 1856] een succes.
Daar waar Sint-Jansnacht (Sancthansnatten, 1853), Het krijgsmansgraf [een herziene
versie uit 1854), Vrouwe Inga van östrdt (Fru Inger til 0strdt, 1855) en Ola/Liljekrans
(1857) na één of twee weinig succesvolle voorstellingen weer van het repertoire
moesten worden afgevoerd, kon Het/eest op Zonneheuvel maar liefst zes keer worden herhaald. Een aanral dat in Bergen slechrs één keer eerder was gehaald. Daarbij was het stuk nog datzelfde jaar in Christiania (Chtistiania Theater) te zien en
één jaar later ook in Stockholm (Koninklijk Theater). Met die opvoering in Stockholm, in 1857, overschreed het werk van Ibsen voor het eerst de Noorse landsgrens.
Intussen was er ook in Christiania een Noors theater geopend. In 1852
was men daar, in de ïvMlergata, mede uit onvrede over her niveau van de voorstellingen in Bergen, een 'toneelschool' begonnen. Vanaf 1854 werden er ook
voorstellingen gegeven. Toen men Ibsen in het najaar van r857 her aanbod deed
om naar Christiania te komen, greep hij die kans met beide handen aan. Niet alleen financieel, maar ook artistiek gezien was het een verbetering. In ieder geval
hoefde hij geen rekening meer te houden met de opvattingen van de 'tolleinstruktor'.
Aanvankelijk leken er nu ook in ander opzicht betere tijden te zijn aangebroken. Zijn nieuwe stuk, De Vikingen op Helgoland (Haermaendene pd Heigeland,

5 Meytr 1967-1971, dl.I,pi2S.
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1858) ging op 24 november 1858 in première en was een groot succes. De voorstelling kon vier keer worden herhaald. Trondheim en Bergen volgden in respectievelijk februari en maart 1859. Binnen vier maanden was het stuk dus drie keer geënsceneerd. Na Ibsens Zweedse debuut, in november 1857, verdient ook dit succes
vermelding.
Toch braken er daarna schrale jaren aan. Ibsens poging om Vrouwe In^er
van Ostrât in Christiania nieuw leven in te blazen, liep op 11 april 1859 al uit op
een weinig succesvolle voorstelling. Erger was dat in de jaren die volgden de kritiek op het Noors Theater, en daarmee op Ibsen, hand over hand toenam. Het
meest gehoorde verwijt was dat hij te zeer aan de slechte smaak van het publiek
tegemoet kwam. Maar als Ibsen dan weer nieuw, beter repertoire programmeerde, bleef het publiek weg en kwam het gezelschap financieel in de problemen.
Ibsen slaagde er nog maar nauwelijks in de boel op de rails te houden en van het
schrijven van nieuwe stukken kon onder die omstandigheden al helemaal geen
sprake zijn. Op 1 juni 1862 ging het Noors Theater uiteindelijk failliet. Ibsen
accepteerde een functie als literair adviseur bij het Christiania Theater.
Het eerste stuk dat hij in die hoedanigheid schreef, Komedie der liefde (Kjctrlighedens Komedie, 1862), werd onmiddellijk nadat het in druk verschenen was,
vanwege zijn vermeende immoraliteit zo onder vuur genomen dat het Christiania Theater afzag van de voorgenomen enscenering. Meer succes had Ibsen met
zijn volgende stuk De kroonpretendenten (Kon,gs-Emnerne, 1863), dat het in januarifebruari 1864 tot een reeks van acht voorstellingen wist te brengen. Dit was overigens de laatste keer dat Ibsen als regisseur actief was.
De twee werken die Ibsen hierna schreef, Brand (1866) en Peer Gynt (1867), werden
door hem als 'dramatisch gedicht' bestempeld en (dus) ook niet bij de theaters
aangeboden. Pas zes jaar na De kroonpretendenten, op 31 september 1869, verscheen
er weer een toneelstuk van zijn hand: Verbond der jongeren (De unges/orbund), een
stuk dat sterk afweek van al het eerdere werk. Het was namelijk zowel wat de
keuze van de stof als wat het taalgebruik betrof, recht uit het (eigentijdse) leven

6 Met die twee dramatische gedichten maakte Ibsen definitief naam als schrijvet. Zowel in
Noorwegen, als in Zweden en Denemarken was hij na 1867 een niet meer weg re cijferen
(liretaire) facror. Het vierde bedrijf van Brand werd in deze periode overigens wel een aantal keten geënsceneerd.
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gegrepen. Dit nieuwe stuk in die nieuwe stijl bleek een schot in de roos. Op 31
september 1&69 lag de eerste druk, tweeduizend exemplaren groot, in de winkels.
Op 18 oktober, nog geen drie weken later, beleefde het zijn tumultueuze première
in het Christiania Theater. Voor de tweede en de derde voorstelling was de vraag
naar kaartjes daarna zo groot dat zelfs de plaatsen die normaal gesproken voor
het orkest waren gereserveerd, verkocht werden. Op 1 november verscheen de
tweede druk, groot vijftienhondetd exemplaten, en op 11 december werd het stuk
voor her eerst in Stockholm gespeeld. Op 16 februari 1870 volgde Kopenhagen
waar het Koninklijk Theater - in die tijd zeer gerenommeerd - zijn eerste Ibsen
op het repertoire nam. 8 Vanaf 187t werd het stuk door reizende gezelschappen
ook in de Noorse provincie gespeeld.
Ibsen boekte zijn grootste toneel-succes tot dan toe dus met een stuk dat
zich van zijn eerdere werk onderscheidde door een alledaags taalgebruik en een
eigentijdse, tealistische situering. 9 Het is dan ook goed om hier wat dieper in te
gaan op de ontstaansgeschiedenis van Verbond der jongeren en op het waarom en
hoe van deze nieuwe manier van toneelschrijven.
Daarvoor moeten we even terug naar 1867, het jaar waarin Teer Gynt verscheen. De kritiek op Peer Gynt was over het algemeen tamelijk scherp geweest,
onder meer omdat verondersteld werd dat Peer een (allesbehalve vleiend) portret
van de Noorse ziel was. Onder degenen die zich kritisch over Peer Gynt uitlieten,
bevond zich ook de invloedrijkste toneelcriticus in het Scandinavië van die jaren,
de Deen Clemens Petetsen. Deze Petersen betoogde zelfs dat dit geen poëzie was
en Ibsen dus geen dichter. Nu was Petersen een goede vriend van Bjornstjerne

7 Ter vergelijking: Ibsens vroege werk was óf in eigen beheer, óf niet, óf in c.q. ais bijlage bij
kranten/tijdschriften gepubliceerd. De Kroonpretendenten (1863) was het eetste stuk dat als
een officiële, zelfstandige publicatie bij een uitgever verscheen. Vanaf 1&66 (Brand) werd
Ibsens werk door de Deense uitgever Hegel uitgegeven. Brand kende een eerste oplage van
t250 exemplaren en was binnen een jaar aan zijn vierde hetdtuk toe. Peer G.vnt verscheen
eveneens in een oplage van t25o exemplaten. De volgende 2000 stuks zouden al binnen
veettien dagen van de persen rollen. Het verbond derjonjjeren durfde Hegel dus gelijk al in
een oplage van 2000 exemplaren te drukken.
8 Alleen Het/eest op Zonneheuvel was in 1861 al in Denematken gespeeld.
9 Het eerste stuk waatin Ibsen gebruik maakte van levensecht Noors was Sint-Jansnocht
(1852). In dat stuk was van een realistische stofkeuze echtet geen sptake geweest. De stukken die hij daarna schreef waren voor het merendeel historie-stukken en daarnaast allemaal of in verzen, of in sterk gestileetd ptoza geschteven.
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BJ0rnson; hij werd zelfs beschouwd als diens spreekbuis. De gegriefde Ibsen hield
BJ0rnson dan ook (mede)verantwoordelijk voor een en ander. Hij nam her hem
hoogsr kwalijk dar hij nier had ingegrepen en schreef hem op 9 december een veronrwaardigde brief mer daarin de volgende passage:
'Ik ben intussen blij met het onrecht dat mij is aangedaan. Daar zit de hulp en de
beschikking van God achter, want ik voel hoe mijn woede mijn krachten doet
toenemen. Als het dan oorlog moet zijn, het zij zo! Als ik geen dichter ben, dan
heb ik immers niets te verliezen. Ik zal het als fotograaf gaan proberen. Ik zal
mijn landgenoten onder handen nemen, één voor één, stuk voor stuk, zoals ik dat
ook met de taaihervormers heb gedaan. Ik zal geen kind in de schoot van z'n moeder sparen, geen gedachte of stemming achter de woorden van iedere ziel, die de
eer toekomt erbij te hoten.'
Ibsen moet wel heel erg kwaad geweest zijn. Mer zijn aankondiging dat hij zijn
geluk als fotograaf zou gaan beproeven, zerre hij al zijn estherische uirgangspunten overboord. In de allereersre roneelkririek die hij schreef, beginjaren vijftig,
had hij immers al beroogd dar her in de kunsr nier om de werkelijkheid, maar om
de illusie moest gaan; later heette her dar een schrijver de rauwe kanrjes van de
werkelijkheid moest afslijpen, voor hij haar, als kunsr, inlijstte. In 1857 hoonde
hij, weer in een recensie, diegenen die vonden dar een roneelsruk in een forografische verhouding ror de werkelijkheid zou moeten staan. Ibsen vond het ideaal
belangrijker dan de werkelijkheid en meermaals brak hij zijn sraf over Scribe's realisme.11
Verbond derjongeren werd inderdaad als een 'foro' begrepen. In Noorwegen
rwijfelde men er geen momenr aan dar Ibsen in zijn nieuwe sruk de voormannen
van de liberale partij op een venijnige manier re kijk had gezer. En één van die
voormannen was Bjornsrjerne Bj0rnson. In de roespraken van Ibsens hoofdpersonage, Srensgârd, herkende men zijn rerorische wendingen, zijn srijlbloempjes. De
acreur Reimers, die in Chrisriania Stensgard speelde, had zich voor deze gelegenheid dan ook her uirerlijk van Bjornson aangemeren. Her behoeft na dit alles geen
verwondering dar er door her conservarieve kamp met gejuich, door her liberale
mer verbitrering op dir sruk werd gereageerd en dar het rumult bij de première

10 SV XVI, p 1951.
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alles met de aanhangers van die elkaar bestrijdende politieke stromingen te maken had.12
Ibsen toonde zich uiterst verbaasd toen Bjornson zich aangevallen voelde.
Hij legde zelf voornamelijk de nadruk op de stap voorwaarts die hij in technisch
opzicht met dit stuk had gedaan. Hij ging er prat op dat hij erin geslaagd was een
stuk te schrijven zonder een enkele monoloog of terzijde, dat de clauzen van ieder
personage vanuit het specifieke karakter van dat personage geschreven waren en
dat het stuk dus geen enkele 'forfatterreplik' bevatte, geen enkele claus dus van
hem, de schrijver. Die technische stap voorwaarts betrof overigens nadrukkelijk
nog niet de manier waarop Ibsen het stuk construeerde. Verbond der jongeren zit
nog vol met nevenplots, karikaturale petsonages, misverstanden, verkeerd bezorgde brieven, toevallige ontmoetingen en dergelijke. Het stuk wortelt in dit
opzicht nog nadrukkelijk in de Franse pièce bien faites, zoals Scribe die bijvoorbeeld schreef en die door Ibsen vaak geënsceneerd zijn.13
Na dit succes wilden de Scandinavische theaters Ibsen blijven spelen. Niet eerder
volgden de producties elkaar in zo'n hoog tempo op. En omdat nieuw werk voor-

11 Zie hier Wütigaard 1978, P17-30. In 1865 had Ibsen naar aanleiding van De Hygifte (De pasgehuwden, 18Ä5) - een 'domestic drama' in de stijl van Dumas fils van Bjornson - al eens
opgetekend dat dit de manier was waarop toneel in het vervolg geschreven zou moeten
worden (Meyer 19Ä7-1971, dl.H, P98).
In 1872 verscheen her eerste deel van Hoofdstromingen in de literatuur van de negentiende eeuw
(Hovedstromninger i det 19de Aurhundredes Litteratur) van de eminente Deense criticus Georg
Brandes. Brandes hield in zijn studie een pleidooi voor her realisme in de literatuur.
Onder verwijzing naar de stukken van Augier en Dumas fils, waarin belangrijke sociale
problemen aan de orde zouden worden gesteld, noemde hij het de taak van de literatuur
om de bakens van de beschaving te verzetten. Hij vroeg, met andere woorden, om sociaal
drama in de Franse stijl. Ibsen was zeer onder de indruk van Brandes' srudie: 'It is one of
those books which set a yawning gulf between yesterday and today', schteef hij hem (geciteerd naar Meyer 1967-1971, dl.Il, pi<>2; zie hier verder ook Valency 1982, P149). Dit wijst
erop dat Ibsens hang naar realisme, in eerste instanrie ook uit woede voorrgekomen, zich
gaandeweg tot een overtuiging had ontwikkeld.
12 Het verbond derjongeren zou de komende twintig jaar in Noorwegen Ibsens meest gespeelde stuk blijven. Op 14 september 1891 beleefde het zijn honderdste opvoeting in het
Chrisriania Theater. 'The topical references delighted the audience', tekende Meyer over
dit succes op (Meyer 1985, p28).
13 Meyer (Meyer 1967-1971, dl.II, P99) ziet hietin voornamelijk de invloed van de door Ibsen
zeer bewonderde srukken van Holberg.
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lopig uitbleef, nam men noodgedwongen zijn toevlucht tot het oude wetk.14
Ibsen beet zich een aantal jaten vast in zijn leesdtama Keizer en Galileeér (Kejser og
Galilcter) waatvan de eerste vierduizend (!) exemplaren in 1873 in de winkels zouden liggen en maakte vetvolgens een toneelversie van Peer Cynt.
Pas op 11 oktober 1877 verscheen et weer een echt, nieuw toneelwerk:
Pijlers van de samenleving [Samfundets st0tter), een stuk dat qua situering en vorm
direct aansloot bij Verbond derjongeren. De oplage bedroeg zesduizend exemplaren.
Binnen een maand was er een tweede druk, vierduizend exemplaren groot. En
wat de ensceneringen betrof, herhaalde zich het beeld dat hierboven voor Verbond
derjongeren werd geschetst, met dit verschil dat Ibsen het stuk vanwege een verstoorde verstandhouding niet aanbood bij de toenmalige leiding van het Christiania theater. Om ook dit rijtje nog maar eens langs te lopen: 14 november 1877,
Odense (en van daaruit de Deense provincie); 18 november 1877 Koninklijk Theater Kopenhagen; 30 november r877, Noors Theater Bergen; 13 december 1877 Dramatisch Theater Stockholm; februari 1878, Göteborg. In het seizoen 1878/1879 verzorgde een Deens gezelschap voorstellingen in de Noorse provincie.
Met Pijlers van de samenleving had Ibsen de Scandinavische podia definitief
veroverd. In het vervolg zou er om het jaar een stuk van zijn hand verschijnen,
dat dan onmiddellijk overal in Scandinavië' op het repertoire genomen werd.
Alleen de première van het schandaalstuk Spoken (Gen,gcin,gere, 1881) liet twee jaar
op zich wachten. Maar dat is nog niet alles. Pijlers van de samenleving was ook vrijwel direct nadat het was uitgekomen op een aantal Berlijnse podia te zien. Het
14 Op 11 januari 1871 speelde het Koninklijk Theater Kopenhagen met succes DE kroonpretendenten. In Christiania weid datzelfde stuk in september 1873 opnieuw op het repertoire
genomen. Twee maanden later volgde daar dan Komedie der liefde, dat nog steeds netgens
was opgevoerd. Op 19 februari 1875 bleek De Vikingen op Helgoland in Kopenhagen zo'n
succes te zijn, dat de leiding van het Koninklijk Theater Ibsens honorarium uit eigen beweging verdubbelde. Op 20 maart, bij gelegenheid van Ibsens 25-jarig schrijverschap, was
Vrouwe Inger van östrdt in het Christiania Theatet te zien. Op 3 november ging De Vikingen
op Helgoland in première in het Nieuwe Theatet in Stockholm. Odense (10 april 1876), de
Deense provincie en her Koninklijk Theater Stockholm (11 november 1876) volgden. Op 24
februari 1876 beleefde Peer Gynt - in de bewerking voor toneel die Ibsen in 1873-1874 had
gemaakt en met de muziek van Grieg - zijn wereldpremière. Een brand in het Christiania
Theater, waarbij decors en kostuums voor een belangrijk deel verloren gingen, maakte in
januari 1877 een einde aan een succesvolle reeks van maar liefst 37 opvoeringen. Op 27 februari r877 was Verbond derjongeren, tamelijk laat, in Bergen te zien. Op 27 oktober van dat
jaar ging Vrouwe Inger van östrdt in het Koninklijk Theater van Stockholm.
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lijkt er, met andere woorden, op dat Scandinavië met Pijlers van de samenleving
niet alleen definitief veroverd, maar ook definitief te klein geworden was.
3.3
Duitsland
Op het moment dat Pijlers van de samenleving kort na verschijnen ook in Berlijn
een succes bleek te zijn, was Ibsen in Duitsland al lang geen onbekende meer. In
1872 waren daar drie van Ibsens stukken in vertaling verschenen: Brand, De kroonpretendenten (Die Kronprätendenten), en Verbond der jongeren (Die Bund der Jugend).
Noch Brand, noch De kroonpretendenten, noch Verbond derjongeren wist op dat moment echter de aandacht van de Duitse theatermakers te trekken. Het in Scandinavië toch zo succesvolle Verbond derjongeren werd in een Keulse kranr zelfs meer
'leesdrama' dan 'toneelstuk' genoemd.15 In 1876 veranderde dat. Op 30 januari van
dar jaar was De kroonpretendenren in Meiningen te zien, een voorstelling door het
toen al gerenommeerde gezelschap van de Herrog van Sachsen-Meiningen.16
Over de manier waarop Herrog Georg II met het werk van Ibsen in aanraking was gekomen, verschilt men van mening. Er was in ieder geval geen sprake
van een sttoom publicaties over Ibsen die het klimaat in Duitsland 'Ibsen-rijp'
maakte, zoals dat op datzelfde moment in Engeland wel gebeurde.17 Wat wel een
rol kan hebben gespeeld was de sinds de romantiek over de gehele linie toegenomen belangstelling voor het 'geheimzinnige Noorden'. Het is in ieder geval geen
toeval dat de Hertog juist op De kroonpretedenten zijn oog liet vallen. Het stuk
bood hem zowel de mogelijkheid om een reeds lang vervlogen rijd, historisch zo
verantwoord mogelijk, weer tot leven te roepen (het stuk speelt in het Noorwegen

15 Halvorseni5>oi,p32
16 Het is niet helemaal duidelijk wat de status van deze voorstelling is geweest. Sommigen
(bijv. DeHart 1981, P71; Dzulko 1952, p2o) noemen 30 januari 187e als de datum waarop De
Kroonpretendenten in Meiningen zijn première beleefde. Her stuk zou daarna nog twee
avonden te zien zijn geweest. Op berichten in de Deense pers als zou het stuk niet veel
succes hebben gehad, liet Ibsen in een brief van 30 mei aan zijn uitgever echter weten dat
het hier slechts een aantal (?) proefvoorstellingen bettof zondet de nieuwe decors en zonder de door hem zelf aangebrachre tekstcoupures. (Zie hiervoor Meyer 19Ó7-1971, dl.ll,
P216-17; Ook DeHart heeft het elders in zijn studie in dir verband over 'rrial runs' (DeHarr
1981, P39)). Begin juni was de voorstelling in ieder geval ook zeven (DeHart 1981, P39;
Dzulko 1952, p2o) of negen? (zie brief van Ibsen van 14 juni, ook gecireerd in Meyer 19Ä71071, dl.II, p22o) keer in Berlijn te bewonderen.
17 In de secundaire literatuur heb ik daar in elk geval geen aanwijzingen voor kunnen vinden.
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van de dertiende eeuw) als tot het ensceneren van massa-scènes. En historicisme
en massa-scènes waren nu net dé pijlers onder zijn regies en de aspecten van zijn
ensceneringen waar zijn faam op was gebaseerd.18
Nog geen tweeëneenhalve maand later was het weer raak: een voorstelling
van De Vikingen op Helgoland (Nordische Heerfahrt) in München. Ibsen woonde op
dat moment zelf in München en had zich aangesloten bij een literaire kring
waarvan onder anderen ook Franz Grandauer lid was. Deze Franz Grandauer was
als dramaturg en operaregisseur verbonden aan het Münchenet Hoftheater. Het
is dus heel goed denkbaat dat Ibsen er via Grandauer in slaagde om het Hoftheater voor zijn werk te interesseren. Daarbij kon hij dan verwijzen naar het
succes dat De Vikingen op Helgoland in 1875 in Kopenhagen had gehad. Verder genoten juist dit soort 'Germaanse' onderwerpen in het München van Ludwig II
een zekere populariteit. 19
Ibsen gaf in zijn brieven hoog op over het succes dat hij, als schrijver, met
deze ensceneringen had. Zowel in Berlijn, waar hij in juni een voorstelling van de
Meiningers bijwoonde, als in München zou hem een ovatie ten deel zijn gevallen. Feit is dat na deze twee ensceneringen meer en meer Duitse theaters belangstelling voor zijn werk gingen tonen, iets waarbij ook de 'Ibsen-golf ' in Scandinavië (1875 en i&j6 waren daar topjaren) een rol kan hebben gespeeld. In een
brief van 15 september kon Ibsen zijn uitgever melden dat De Vikingen op Helgoland in München opnieuw op het repertoire was genomen, dar er ensceneringen
van dit stuk op stapel stonden in Wenen (Burgtheater), Dresden en Leipzig, dat
men in Schwerin De Kroonpretendenten ging spelen, dat er een Duitse vertaling van

18 Friese 1976, pvn. Friese (ibidem, pvn) houdt het er verder op dat de Hettog door Bjornson,
wiens Tussen de veldslagen (Mellem Slagenc) al in 1867 in Meiningen werd opgevoerd, op
Ibsen gewezen was. DeHart (DcHart 1581, P38) meent te weten de Hertog op zijn reis door
Scandinavië, in 1875, een voorstelling van het stuk bijwoonde en bij die gelegenheid hernieuwde belangstelling voor het drama uit het noorden opvatte. Die leis naar Scandinavië
heeft Hertog Georg in ieder geval gemaakt (zie hiervoor ook Koller 1984, pify), maar het
lijkt niet erg waarschijnlijk dat hij bij die gelegenheid een voorstelling van De kroonpretendenten bij heeft kunnen wonen. Halvotsen (Halvorsen 1901, pi8) geeft na de voorstelling in
Kopenhagen van 1871 geen verdere Scandinavische producties meet.
19 Zie voor dit alles Meyer 1967-1971, dl.II, p2i6.
20 Anderen zijn sceptischer. Zo meent Stein (Stein 1903, pj) dat het enthousiasme in Berlijn als er van enthousiasme al sprake was geweesr - voornamelijk te danken was aan de tegie,
de aankleding en de prestaties van de acteuts.
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Vrouwe Inger van ©strdt (Frau Inger auf ©strdt) klaar lag en dat dit stuk, om te beginnen, in Meiningen en München gebracht zou gaan worden. Duitsland is daarmee het enige niet-Scandinavische land waar Ibsens vroege werk op deze schaal
de aandacht van theatermakers heeft weten te trekken.
Die belangstelling voor Ibsens vroege 'romantisch-nationalistische' werk
stierfechter een vroege dood. Het succes dat Ibsen in heel Scandinavië boekte met
Pijlers van de samenleving (oktober 1877) bleef, als gezegd, in Duitsland niet onopgemerkt. Naast een door Ibsen geautoriseerde vertaling van de hand van Emma
Klingenfeld die eind november uitkwam, verschenen er nog twee illegale edities.
En te beginnen met het Belle Alliance Theater, op 25 januari 1878, was het stuk
binnen veertien dagen op ten minste drie Berlijnse podia te zien.21 Wat het vervolg betreft: al voor het eind van 1878 zou het stuk in zevenentwintig Duitse en
Oostenrijkse theaters te zien zijn geweest. Een voor die tijd opmerkelijk record.
Cijfers die voor de volgende tien jaar genoemd worden zijn ongeveer twaalfhonderd voorstellingen in circa vijftig theaters.
Interessant zijn de pogingen om het succes van juist dit stuk te verklaren,
ook omdat zal blijken dat Ibsens volgende stukken in Duitsland weer lang op dat
succes hebben moeten wachten. Friese is het meest uitgesproken. De populariteit
van het stuk hangt volgens hem samen met de optimistische toon, de gelukkige
afloop, maar vooral ook met het feit 'dass der Zuschauer - und hier ist die Tradition des Sctibeschen Gesellschaftsstückes zu bemerken - sein eigenes Milieu in
der Handlung und im Dialog wiederfinden kann'.23 Warm gelopen door het grote
succes van Pijlers van de samenleving waren Duitse theaters maar al te graag bereid

21 Vergelijk Giesing 1984, P4041171. Zij heeft het over een voorstelling waarvan het succes in
de loop der jaren legendarische vormen heeft aangenomen. Theaterjaarboeken over de
jaren 1877-79 noemen drie ensceneringen; vroege chroniquers vier, latere studies maken
melding van vijf (Eller 1918) of zelfs zes (Dzulko).
22 Meyer 1985, P32; Friese 197Ä, pxni.
23 Friese 1976, pxm; vergelijk in verband met die gelukkige afloop ook nog de volgende passage: 'Kritische Akzente weiden ohne weitetes hingenommen; Kritik wird sogar begrüsst,
solange sie aphoristisch bleibt und nicht zum Urteil wird. Den vom Dichter beschworenen Glauben an die ethisch-moralischen Besserungsmöglichkeiten des Menschen goutieten die Theaterbesucher der siebziger und achtziget Jahre [...]' (Friese 197«, pxm). Dat wat
Friese zegr over het eigen milieu en de eigen taal waatmee de toeschouwers geconfronteerd worden, gold ook al voor Verbond der jongeren. Het feit dat et, ook nâ het succes van
Pijlers vim de samenleving, pas in 1889 setieuze plannen werden gemaakt om Verbond der jon-
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om Ibsens volgende stuk Een poppenhuis (Et Dukkehjem, 1879; Ein Puppenheim) op
het repeitoire te nemen. Het stuk werd onmiddellijk vertaald en was, ondanks (of
dankzij?) het vele stof dat het deed opwaaien, onder de titel Nora binnen één jaar
al in vijf Duitse steden te zien. Dat rumoer was vooral te danken aan het slot dat
Ibsen zijn stuk gegeven had: teleurgesteld in haar man en het huwelijk besluit
het hoofdpersonage, Nora, haar man en (vooral dat!) haar kinderen te verlaten.
Een poppenhuis was geen succes, ook niet met de door Ibsen herziene slotscène, waarin Nora op de valreep zo wordt aangegrepen door de aanblik van haar
slapende kinderen dat ze alsnog besluit te blijven.24 Het stuk speelde dan wel in
een voor het publiek herkenbaar milieu, maar anders dan bij Pijlers van de samenleving was hier geen sprake van een goede afloop en zeker niet van een optimistische
stemming. Daar komt dan nog de vorm bij. Ibsen brak met dit stuk voor het eerst
radicaal met de negentiende-eeuwse dramaturgie. Voor de negentiende-eeuwse
schouwburgbezoeker was die breuk mogelijk te rigoureus. In Pijlers van de samenleving, dat op zich al zo'n vooruitgang was, zaten, op de keper beschouwd, toch nog
allerlei negenriende-eeuwse rrucjes: onverwachte wendingen, de opkomst van het
langverloren familielid, de op het nippertje toch nog gelukkige afloop. Her enige
element in Een poppenhuis dat nog uit deze koker afkomstig was, was de brief die
mevrouw Linde in de bus gooit en die Heimer niet te lezen mag krijgen.
Het volgende stuk dat Ibsen schreef was Spoken (1881) en daarmee werd
het er allemaal niet beter op. Weer die strenge vorm, weer die pessimistische toon
en een, in dit geval, uitzichtloos einde; daar bovenop overtrof het schandaal dat
Ibsen met dit stuk veroorzaakte de ophef rond Een poppenhuis vele, vele malen. De
meest in het oog springende punten waren het hypocriete gedrag van een geestelijke en de syfilis waar één van de personages aan leed. Het zou sowieso al driejaar
duren voordat het stuk in Duitsland in vertaling verkrijgbaar was.26 Daarmee
leek Ibsen voor het toneel besmet te zijn. Er verschenen wel vertalingen en een
aantal literaroren nam het, in een toenemend aantal publicaties, voor hem op,
maar gespeeld werd hij voorlopig niet meer.
geren in het Duits op te voeten, doet vetmoeden dat de verwijzingen naat een specifiek
Noorse actualiteit en de 'topical teferences' waar Meyet het ovet heeft (Meya 1985, p28) het
stuk voor Duitse theateis mindet aantrekkelijk hebben gemaakt. Ook Ibsens vetder verbetetde techniek kan bij het succes van Pijlers van ie samenleving de doorslag hebben gegeven.
24 Halvorsen 1901, p67
25 Stein (Stein 1901, pS) citeert in dit verband de criticus Spielhagen die Een poppenhuis geen
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kunstwerk vond maar een gedialogiseerd hoofdsruk van een roman. Het begin lag immers ver voor het opgaan van het doek, het eind ver na het vallen. Ook had hij moeite met
de geleidelijke manier van karaktetisering. De ware aard van de personages werd pas
gaandeweg duidelijk.
26 Ter vergelijking: Ecu vijand van het volk, dat in 1882 verscheen, was wel snel in vertaling
verkrijgbaar. Hetzelfde gold voot Rosmcrsholm. Op De wilde eend (1884) moesten de Duitsers weer vrij lang wachten (tot 1887).
27 Zie de vorige noot voor de Duitse vertalingen die in deze jaren verschenen. Wat de publicaties over Ibsen betreft: in 1881 vetscheen er van de hand van Eugen Zabel een literair
portret; Ludwig Passarge publiceerde in 1883 een Ibsen-biografie; in 1883 verscheen ook
een opstel ovet Ibsen van de hand van Brandes (die russen 1877 en 1883 in Berlijn woonde
en daar voordrachten over onder meer Ibsen hield); en in 1S86 (of 1887?; zie respectievelijk
Friese 1976, pxiv en George 1968, P37) drukte de Deutsche Rundschau een essay van Otto
Btahm af. Verder mag hier de naam van de Deen Julius Hoffory niet ontbreken, die vanaf
1S84 aan de Berlijnse Universiteit 'Nordische Philologie' doceerde. Vooral de bijdragen van
Brandes en die van Btahm zijn zeet invloedrijk geweest (George 1968, P29, P34).
George plaatst de toenemende belangstelling voor Ibsen in een wat bieder perspectief. De
petiode 1870-1890 was voot Duitsland een overgangsperiode die op allerlei gebied radicale
hervormingen te zien gaf. Na de overwinning in de Frans-Duitse ootlog was Duitsland in
1871 van een gtoot aantal vorsrendommetjes één rijk geworden waar ook plaats was ingeruimd voor een parlement. Met het militaire en politieke succes begon et een petiode van
economische groei en bloei. Waar het uiteindelijk op neer kwam was dat de boutgeoisie,
voorheen de vertegenwoordigers van progressieve ideeën, veel van hun ideeën verwezenlijkt zagen en als ptogtessieve factor dus aan aanzien inboetten. Stetker: ze gingen een
nieuwe, conservatieve heersende klasse vormen. Hun kunstopvarting weid et daaimee
een van 'genot, stetiliteit en fotmalisme'. Of ze bezochten, om onderhouden en veimaakt
te worden, operettes, kluchten of blijspelen naat Frans voorbeeld: het pièce a thèse waar
dan niet het maatschappelijke engagement, maar uitsluitend de erorische pikantetieën en
de technische effecten van werden overgenomen; óf men bezocht stukken die door George
als geformaliseerd classicisme worden benoemd. De jeugd, die bij al het militaire, politieke
en economische succes ook op een nieuwe kunst had gehoopt, zette zich daai tegen af.
Vanaf 1882 vetschenen de eetste natuialistische geschriften, zonder dat overigens duidelijk was wat die nieuwe stroming nu piecies behelsde. George noemt drie trefwoorden:
nationalisme, modernireir en realisme. Wat dat nationalisme betrof: het mocht wel uit
het buitenland komen maar her moest bij de Duitse aard en de Duitse problemen aansluiten. Die moderniteit betekende dat het mateiiaal uit het eigentijdse leven moest betreffen
waarbij vooral her einde van de burgerlijke maarschappij en de rol van het proletariaat de
belangstelling had. Realisme impliceetde niet alleen foimele veiandeiingen (de techniek
van het toneelschiijven) maar ook een opwaardering voor de psychologische en morele dimensie: 'Wahrhaftigkeit wat nach dem natuialistische piogtamm nicht nut ein Massstab
für die Form, sondern auch für die Themen, die für die Wahrheit und gegen die Heuchelei
und Konventionalismus aufrufen sollten.' De stukken van Ibsen, van Pijlers van de samenleving tot en met De wilde eend pasten heel goed binnen dat paradigma. Ze speelden in her
heden, waren psychologisch in hun motivarie en lieren een mengeling van 'Tendenz und
Realismus', van 'Typischem und Individuellem' zien, zoals de theorie van deze 'Jüngstdeutschen' dat voorschreef. Ibsen kon zo uitgroeien tot de Shakespeare van het naturalisme
in Duitsland. Zie voor dit alles George 1968, P20-23.
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Daar kwam pas verandering in roen Spoken (Gespenster) op 14 april 1886, op aandrang van een aantal Münchener schrijvers, in Augsburg werd opgevoerd. Omdat
de censor een openbare voorstelling van het stuk verboden had, werd het noodgedwongen een besloten generale in kostuums. Nog voor het eind van het jaar werd
het stuk ook voor een tweede keer geënsceneerd. Omdat een tournee naar Amerika
op het laatste moment niet doorging, organiseerde de Hertog van Meiningen in
zijn eigen Hoftheater een bescheiden festival waarvoor hij ook Spoken programmeerde. Op 21 december was een groot aantal Berlijnse critici (en Ibsen zelf) getuige van de eerste voorstelling.28 Kort daarop was Spoken ook in Berlijn te zien.
Op 9 januari speelden Berlijnse acteurs het stuk in het Residenz-theater. Omdat
de censor weer bezwaar maakte, kon er van een gewone voorstelling ook nu geen
sprake zijn. Uiteindelijk werd toestemming gegeven voor één enkele besloten
matinee op de zondagmiddag, onder voorwaarde dat de recette aan een goed doel
zou worden afgedragen.
Alhoewel Spoken hier en daar problemen bleef opleveren, leek de ban vanaf
dat moment toch gebroken.29 Ibsens werk werd in de twee jaar die toen volgden
met steeds grotere regelmaat gespeeld. Op 5 maart r887 was Een vijand van het volk
(En/olke/iende, r882; Ein Volksfeind) in het Ostende-Theater in Berlijn te zien; op
5 mei beleefde Rosmersholm (1886) - toen pas een halfjaar oud - zijn Duitse première.30 Een poppenhuis werd opnieuw op het repertoire genomen en door de vrouwenbeweging ingelijfd; op 4 maart 1888 was De wilde eend (Vildanden, 1884; Die
Wildente) voor het eerst te zien en op 12 februari 18851 De vrouw van de zee (Fruen/ra
havet, 1888; Die Frau vom Meer), nog geen twee maanden na publicatie. Het nieuwe
werk (Rosmersholm; De vrouw van de zee) wordt dus onmiddellijk op het repertoire
genomen, wat het oudere werk betreft kan men van een inhaalmanoeuvre spreken.
Hoezeer de positie van Ibsen binnen de Duitse theaters in die twee jaar
veranderde, bleek op 29 september 1889, de dag dat de Freie Bühne zijn eerste
28 Op 28 december volgde de tweede (Koller 1984, pi77).
29 Zo verhinderde de censor ook een voorstelling door de Meiningers, die Berlijn in februarimaart met een bezoek vereerden (Koller L984, P192). Op 17 december 1887 zouden de Meiningers het stuk in Dresden spelen. Toen de tweede voorstelling onder druk van bovenaf
moest worden geannuleerd, en ook de pogingen om het sruk in Breslau te spelen op niets
uitliepen, zag de Hertog verder van Spoken af (zie hiervoor Koller 1984, P177-78). De Meiningers speelden Spoken daarna nog slechts één keer: in Kopenhagen, in 1889. Dzulko
(Dzulko t952, p2o) noemt overigens alleen de voorstellingen in Breslau en Kopenhagen.
30 Friese geeft 6 april, Stadttheater Augsburg.
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voorstelling gaf. Om in ieder geval van een succesvolle openingsavond verzekerd
te zijn, koos dit gezelschap, dat in de voetsporen van Antoines Théâtre Libre
hoopte te treden, voor Spoken. Horst Claus formuleerde het in zijn studie over
Freie Bühne-directeur Otto Brahm als volgt:
'Critics and audiences were well acquainted with Ghosts, and thus the play's performance had involved no risks. On the contrary, the selection of Ghosts apparently had been prompted by the desire to give the society a safe start. Ghosts had been
presented frequently enough to calm down the initial outrage against the play; at
the same time it was still tevolutionary enough to interest the literary avant-garde
in the Freie Bühne's endeavors.'
Ibsen en Spoken stonden op dat moment blijkbaar garant voor succes. Hierbij moet
overigens wel aangetekend wotden dat het slechts een eenmalige voorstelling betrof.
Voor de jaren die daarop volgden is het beeld - zoals dat zich uit de secundaire
literatuur laat destilleren - uiterst onvolledig. 'Langsam flauen die Theaterschlachten um Ibsen ab,' schrijft Friese over de eerste helft van de jäten negentig.
'Gevochten' werd er alleen nog maar om de premières van zijn stukken. De schetpe
kantjes waten et, met andere woorden, af en Ibsens berekenis en populariteit gedijde daar wel bij.32 Otto Brahm, die in 1894 de Freie Bühne verliet om directeur te
worden van het Deutsches Theater, programmeerde tussen 18514 e n l901 ieder seizoen minsrens één van de stukken van Ibsen vanaf Pijlers van de samenleving.33

31 Claus 1981, P35; zie hier ook Schley z.j. P38. Schley geeft overigens nog rwee andere redenen
voor deze keuze: mer Spoken wilde men tegelijkerrijd ook laren zien war her soorr roneel
was dar men voorstond en proresreren regen de acrivireiren van de censor, die een openbare voorstelling van Spoken nog sreeds verhinderde.
32 Friese 1976, pxvill. Vergelijk hier ook Eller (Eller 1918, P129): De stukken na Hcdda Gabler
riepen nier langer controverse en enthousiasme op, zoals de eetdete stukken gedaan hadden. Ibsens betekenis groeide echter.
33 Alleen De vrouw van de zee en Bouwmeester Solness ontbraken (Claus 1981. P75). Ook als ditecteur van het Lessingtheater, na het Deutsches Theater zijn volgende (en laatste) standplaats, bleef Brahm tussen 1904 en 1912 Ibsen programmeren. Eller (Eller t9t8, pu9)
noemr dit het moment van Ibsens 'actual triomph in Germany.' In die achr jaar dat Brahm
de scepter zwaaide over het Lessiiigtheater stond Rosntersholm achr keer op het reperroire;
Hedda Gabler en Pijlers van de samenleving zeven keer, Wanneer wij doden ontwaken, Kleine
Eyolf, Spoken en Nora vijf keer. In 1909 presenreerde Brahm een Ibsen-cyclus waarin binnen
vijf weken dertien stukken de tevue passeerden.
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In 1898 richt Carl Heine, ter gelegenheid van Ibsens zeventigste verjaardag, zijn
'reizend Ibsen-theater' op dat in de driejaar van zijn bestaan goed was voor negen
producties die in 101 steden, ook buiten Duitsland, weer goed waren voor 551
voorstellingen.34 Alhoewel die cijfers alleen in vergelijking met andere toneelauteurs iets zeggen, is het natuurlijk veelzeggend dat een exclusief Ibsen-theater
bestaansrecht had.
En er waren meer van dit soort initiatieven. Door Carl Heine op een idee
gebracht stattte ook Gustav Lindemann in 15101 een eigen Ibsen-theater waarmee
hij vanaf 15103, samen met Louise Dumont, de Europese theaters langs trok.
Gespeeld werden Spoken, Kleine Eyolf (Lille E^olf, 185-4; Klein E^olfl Hedda Gabler
(1890), Rosmershotm, Een poppenhuis en Wanneer wij doden ontwaken (Nar vi disde vâgner, 185)51; Wenn wir Toten erwachen). In 15105 vestigden Lindemann en Dumont zich
in Düsseldorf waar zij in het Düsseldorfer Schauspielhaus tussen 1905 en 1932 een
hele eigen Ibsen-traditie opbouwden.33
In de manier waarop Ibsen gespeeld werd, was er intussen overigens wel
het een en ander veranderd. Brahm zou tot aan zijn dood (in 1912) vasthouden
aan de naturalistische principes die hij voor het eerst in de Freie Bühne in prakrijk had kunnen brengen. Al in de jaren negentig waaide echter het Franse symbolisme over naar Duitsland, waar het ondermeer zijn sporen naliet in de Ibsenptoducties van Heine en Lindemann/Dumont maat ook in de beroemd geworden
enscenering van Spoken waarmee Reinhardt in 1906 de Kammerspiele opende.36
In het geval van Brahm en het naturalisme waarmee zijn ensceneringen
synoniem heten te zijn, zijn enige kanttekeningen op hun plaats. In het decor
van zijn Spoken-enscenering van 1889 bijvoorbeeld was afgezien van alles wat bijzaak was. Geen decor dat de omgeving waarin de personages leefden tot in de
34 Rosmersholm, Spoken, De vrouw van de zee en, verrassend genoeg, Wcmneer wij doden ontwaken
haalden elk zo rond de 100 voorsrellingen; Voor Nora, Een vijand van het volk, De wilde eend,
Hedda Gabler en John Gabriel Borkmann samen bleven er zo'n 100 over (zie voor deze cijfers
Kindermann 1957-1974, dl.IX, P526-527). Het gezelschap deed overigens ook Nederland
meerdere malen aan. Dzulko (1952, P223-4) laar zien dar Ibsen in deze jaren ook door de reguliere Duirse gezelschappen veel gespeeld werd: in seizoen 1899/1900 speelden zij vijftien
producties (402 voorsrellingen) en in seizoen 1900/1901 353 voorstellingen.
35 Kindermann 1957-1974, dl.VIII, P745 e.V.; in rotaal ging het om zevenden producties die
goed waren voor 601 voorstellingen (George 196S, pji). Dzulko (1952, P253) geeft als meestgespeelde sruk Peer Gvnr (124 voorstellingen). Dan volgen Een poppenhuis (81), Spoken (70).
Pijlers van de samenleving (Si) en Hedda Gabler (45).
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kleinste details liet zien - zoals dat een natutalistisch decor betaamt - maar een
decor dat slechts gebruikt werd om 'de grondstemming van het stuk te onderstrepen'. Ook de acteerstijl die Brahm zijn acteurs oplegde, week af van wat men
gewoonlijk ondet 'naturalistisch' verstaat. Hij mocht dan wel een 'Naturlichkeitsstil' nastreven, waarbij overdrijving, poses, pathos en brede gebaren uit den
boze waten, opvallend waren toch de door hem geïntroduceerde 'Kunstpausen':
momenten van 'stummes Mienenspiel' die de acteur gelegenheid moeten geven
om 'die psychologische Witkung von Wott und Handlung deutlicher hervortreten zu lassen'.37
Anders dan Brahm beschouwde Carl Heine Ibsen niet als een naturalist,
die de toeschouweis fragmenren uit het dagelijkse leven voorschotelde, maar als
een romanticus, een schrijver die het beeld van een nieuwe wereld in zich droeg.
De dialoog van Ibsen bewoog zich, volgens Heine, tussen de salontoon en hogere
regionen heen en weer. In het spel moesten mimiek en gebaren de dialoog onder-

36 Friese behandelt zowel Reinhardt als Lindemann/Dumont als regisseurs die Ibsen gepoëriseerd hebben. Hij maakt daar verder geen onderscheid in. De voorstellingen van Lindemann/Dumonr zouden zich gekenmerkt hebben door een het symbolische en lyrische benadrukkende stijl (Friese 1976, pxix).
Geotge (George 1968, P50) schaart de Ibsen-ensceneringen van Heine en Reinhardr onder
her kopje 'Neuromantik'. Die nieuwromanrische mode zou een verhevigde belangstelling
voor de lâte Ibsen-stukken met zich mee hebben gebracht. Voor het seizoen 1904/05 geeft
hij als meest gespeelde Ibsen-stuk De vrouw van de zee. Dzulko signaleerr een verschuiving
naar de late stukken die al tegen 1900 inzet (cijfers laren overigens zien dar de maatschappijkrirische srukken wel degelijk ook gespeeld bleven). De srrijd om Ibsen was toen al gestreden: dichterlijk betekenisvol maar niet meer van deze rijd, lijkt de impliciete veronderstelling (Dzulko 1952, P302-304).
De voorstellingen die Lindemann en Dumont vanaf 1905 in Düsseldorf verzorgden, noemt
George (P84) 'expressionisrisch'. Met name hun Peer Gvnt (1915) zou in dit verband vermelding verdienen. Dar sruk was in de periode 1914-1918 verreweg her meest gespeelde Ibsenstuk. In de bewerking van Eckhardr, uit 1912. zouden de latent exptessionistische trekjes
van her dramatisch gedicht versterkt zijn: Peer Gvnt als 'Stationendtama' met een hoofdpersonage dat op zoek is naar zijn eigen identiteit, wiens gemoedstoestand in een aantal
symbolische ontmoetingen weerspiegeld wordr. Vergelijk hier overigens Friese (Friese
1976, pxix) die meldr dar Peer Gynt in 1922 het meest gespeelde (Ibsen-?)stuk in Duitsland
was.
37 Zie Schley z.j., P40, P44, pijl; Claus 1981, P124-25; Dzulko (1952, pi8o-i8i) merkt dan ook op
over Brahm dat het hem niet om slaafse kopieën uit de dagelijksheid ging, dus om een
veelheid aan uiterlijkheden die een gebrek aan innerlijkheid verhulden, maar om 'seelenhafte Fülle' en om bezielde natuur.

69

IBSEN

OP

DE

PLANKEN

steunen en verklaren, maar slechts als een hulpmiddel en (dus) sporadisch gebruikt.38
Ook Lindemann en Louise Dumont gingen er vanuit dat Ibsen niet realistisch gespeeld mocht worden. Zoals Dumont het formuleerde: 'Er verlangt einen
höheren Stil mit vollendetet Natürlichkeit, man muss immer die Perspektive sehen, die er mit seinen Chatakteren auftun will.' In zijn stukken volgde Ibsen niet
alleen de wetten van het leven, maar ook de wetten van de kunst.
In concreto vertaalde dit zich in de voorstelling in een 'Herausarbeitung
der dichterischen Stimmung'. Aandacht voor klank en ritme, een bijzonder zorgvuldige omgang met het woord ('bezieling') en het streven naar verinnerlijking
van het spel in mimiek, gebaar en beweging, waarbij al het niet-noodzakelijke
werd weggelaten, moest leiden tot een een hoge, voorname toneelspeelkunst.39
Reinhardts enscenering van Spoken staat in de twintigste-eeuwse theatergeschiedschrijving geboekstaafd als één van de belangrijke niet-realistische c.q.
niet-naturalistische ensceneringen.40 Ook hier is een kanttekening op zijn plaats.
De gangbate reconstructie van die enscenering is gebaseerd op drie bronnen: de
(veel gereproduceerde) schilderijen die de door Reinhardt als decorontwerper aangetrokken Noorse schilder Edvard Munch in de voorbereidingsfase maakte, Reinhardts autobiogtafische notities en de memoires van Ernst Stern, één van Reinhardts vaste decor-ontwerpers. Een artikel van Hans Midböe laat echter zien dat
de breuk met de naturalistische traditie in deze voorstelling mindet scherp moet
zijn geweest dan men aanneemt.41 Midböe maakte bij zijn 'reconstructie' gebruik
van een aantal, in het archief van het Munch-museum te Oslo bewaarde brieven
van en aan Munch. Die brieven leiden tot de conclusie dat Reinhardts Spoken zich

38 Heine werkte wel veel met de mise-en-scène. De plaats van een personage, dichtbij de
gtoep, daatvan verwijderd of uitgesloten, kon in zijn ogen veel duidelijk maken over de
innerlijke bettekkingen.
39 Zie voor dit alles Dzulko 1952, P246, P255, P259 en P243. Vergelijk ook: 'Es gilt, hier zu
einem allgemein gültigen Stil der Ibsen-Datstellung zu gelangen. Die ganz widetnatüralistisch absichtsvolle Verdichtung seiner Sprache, der straffe Bau seiner Szenen, die symbolische bedeutsamkeit alles Geschehens, die tiefe lyrische Unterton seinet Dichtungen
sollen in etscheinung treten.' (Dzulko 15)52, p2fii)
40 Zie bijv. Styan 15)82, pi? (niet-iealistisch) of- iets nauwkeuriger al - Patterson 15)81, P34 (gestileerd tealisme c.q. impressionisme).
41 Midböe 15)78. Midboé' trekt die conclusie overigens zelf niet. Ernst Stern publiceetde zijn
memoires in 1955 onder de titel Bühnenbildner bei Max Reinhardt.
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in een gewone, authentiek ingerichte Noorse kamer moet hebben afgespeeld.42
Dat de voorstelling toch als 'iets nieuws' werd ervaren - zonder dat de term 'expressionistisch' werd gebezigd - moet voornamelijk het gevolg zijn geweest van
de manier waarop de voorstelling was belicht (er werd onder meer gebruik gemaakt van zware schaduwen) en door de uiterst subtiele, genuanceerde acteerstijl
die Reinhardt zijn acteurs, in die kleine zaal, op kon leggen.
Bij alle verschillende opvattingen die er over zijn werk bestonden, lijkt het erop
dat de periode 1894-1910, waar het om Ibsen in Duitsland gaat, een periode van
'hoogconjunctuur' geweest is. De inspanningen die Brahm, Heine en Lindemann
en Dumont zich getroost hebben om het Duitse publiek voor zijn werk te winnen, lijken maar nauwelijks overtroffen te kunnen worden.
Vanaf 1910 is het beeld uiterst schimmig. Het is onduidelijk wat er verder
in de Duitse theaters met de Ibsen-stukken gebeurde. Dzulko signaleert dat men
zich tijdens de Eerste Wereldoorlog ging afvragen of Ibsen wellicht vetouderd
was; volgens George was Ibsen beginjaren dertig 'klassiek' geworden, zonder dat
duidelijk wordt wat dat betekende voor bijvoorbeeld de frequenrie waarmee hij
werd opgevoerd.43
Friese loopt, met zevenmijlslaarzen, nog wat verder door. Onder het nazistisch bewind zou vooral de jonge Ibsen bewonderd zijn. Uit Ibsens historische
(nationalistisch-romantische) stukken zou blijken dat hij de 'Nordische Renaissance' al voorvoeld had. De 'Rijksdramaturg' Dr. Rainer Schlösser liet de Münchner Kammerspiele in deze jaren weten dat stukken als Spoken en Een poppenhuis
niet langer overtuigend ('durchschlagskräftig') waren. Ook hij beval de vroegere
werken aan.

42 Munch riep vanuit Berlijn de hulp van vrienden in Noorwegen in die hem, begin september, illusttaties en foto's toestuurden van kamers die in een echte, Nootse stijl waten ingelicht en van meubels (zie hiervoor Midbóe 1978, P42). Hoeveel belang er gehecht werd
aan de details van de inlichting maakt het volgende citaat duidelijk uit een btief van één
van Reinhatdts medewetkets aan Munch: 'fetner mochten wit noch etwas datübet höten,
wie Sie sich die Beschaffenheit der Venstetvothänge und die Ait, sie zu hangen, gedacht
haben, ob es Peluche sein soll im Ton det Möbel-Uebetzüge odet anders' (ibidem, P39). Ik
vond bij Midböe overigens slechrs één recensie teiug waaiin het Nootse karakrer van de
kamer werd genoemd: 'Man sah ein nordisches Gutszimmet wie andete meht' (ibidem,
p«5).
43 Dzulko 1952, P304; George 1968, P94.
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In de jaren vijftig en zestig zouden met name Een poppenhuis, Spoken en Hedda
Gabler zijn opgevoerd, waarbij volledig voorbij werd gegaan aan de maatschappijkritische kant van deze stukken. Het waren 'grote stukken' geworden, met 'grote
rollen' voor 'grote' actrices. In de jaren zeventig was er in Duitsland sprake van
een Ibsen-renaissance. In hoeverre het hier daadwerkelijk om Ibsen ging, was wat
Friese betreft nog maar de vraag. Het zou ook het logische gevolg kunnen zijn
van het feit dat in deze jaren het repertoire van de negentiende eeuw werd herondekt. Friese sprak tenslotte de verwachting uit dat Ibsen ook in de jaren tachtig
en negentig opgevoerd zou blijven worden.44
3.4
Engeland
Het beeld voor Engeland wijkt in een aantal opzichten sterk af van het beeld zoals
dat hierboven voor Duitsland werd geschetst. Het eerste wat opvalt in vergelijking met Duitsland, is dat de introductie van Ibsen in Engeland aanzienlijk minder voorspoedig verliep. In Duitsland verschenen de eerste vertalingen in 1872 en
was werk van Ibsen in 187er voor het eerst in de theaters te zien. In Engeland begon Ibsens geschiedenis met een lange periode waarin (bijna) uitsluitend over
zijn werk gepubliceerd werd. Voor de meeste van die publicaties tekenen twee literatoren: Edmund Gosse en William Archer.
De dichter en literair criticus Gosse was degene die het voortouw nam.
Toen hij in 1871, 22 jaar oud, als correspondent van twee Engelse tijdschriften in
Noorwegen arriveerde, werd hij daar geconfronteerd met het spraakmakende
werk van Ibsen.45 Het meeste wat er in Engeland tussen 1872 en 1879 over Ibsen
verscheen, was van de hand van Gosse.46 Verder maakte Gosse zich ook verdienstelijk als vertaler van fragmenten uit onder meer Brand, Peer Gynt en Komedie der
liefde (Love's Corned».47 Met het verschijnen van Studies in the Literature o/Northern
44 Zie voor dir alles Friese 1976, pxxn-xxm.
45 Gosse was corresponde« voor Specraror en voor Fraser's Magazine. Meyer (Meyer 19671971, dl.II, P159) die zich baseerr op een autobiografische schets van Gosse, geeft een iets
andere lezing: Gosse zou juist naar Scandinavie vertrokken zijn omdat zijn arrikelen over 'gewone klassiekers' - niet geplaatst werden. Hij zochr een ongewoon onderwerp:
Scandinavische literaruur.
46 De aantallen die door de verschillende studies gegeven worden, variëren van vijf (Franc
1919, P23; ïgan 1972, p4tó) rot meer dan twintig (Meyer 1^7-1571, dI.II, P249).
47 In 187« verscheen een eersre (integrale) vertaling van een stuk van Ibsen: Keizer en Galileeër
(Emperor ond Galilean), verraald door Carherine Ray.
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Europe (18751), waarin Gosse ook al zijn Ibsen-studies onderbracht, werd deze eerste periode 'Ibsen in Engeland' afgesloten. Gosse zou pas later weer als vertaler
ten tonele verschijnen.
Naar aanleiding van het grote succes dat Pijlers van de samenleving begin 1878 in
Berlijn had, verscheen er op 23 maart van dat jaar in de Academy een bericht waarin onder meer het volgende te lezen stond: 'If English managers had any real enterprise they would secure a version of such a piece as this for the London stage.' 48
Deze oproep bleef niet helemaal zonder gevolgen. Nog datzelfde jaar werd een
vertaling van het stuk - in verkorte en bewerkte vorm - bij de Londense theaterdirecteur Vernon aangeboden. Deze Vernon zag er wel wat in. Hij beloofde de vertaler/bewerker dat het stuk opgevoerd zou worden zo gauw hij een theater tot
zijn beschikking had. Dat had blijkbaar enige voeten in de aarde, want pas op 15
december 1880 werd in het Londense Gaiety Theatte de ingekorte en bewerkte
versie van Pijlers van de samenleving ten beste gegeven. Het stuk heette nu Quicksands; or, The Pillars o/Society en was vertaald en bewerkt door William Archer. Het
stuk oogstte niet veel succes en bracht het niet verder dan een enkele matinee,
maar de eerste Engelse Ibsen-voorstelling was een feit. De tweetalig (Engels/Noors)
opgevoede William Archer werd in Engeland Ibsens nieuwe vaandeldrager.49
Tussen 1880 en 1920 ging er bijna geen jaar voorbij waarin Archer niet
over Ibsen publiceerde. 50 Toch zou het nog tot 1889 duren voordat Ibsen in het
Engelse theater een factor van belang werd. Vertalingen van Een poppenhuis (A
Doll's House) - een hele slechte in 1880 en een wat degelijkere in 1882 - konden de
belangsrelling van het gtote publiek niet op wekken. Hetzelfde gold voor een
voorstelling van het stuk in 1884, onder de titel Breaking a Butterfly- Die titel doet
al vermoeden dat het met Ibsen allemaal niet zo heel veel meer re maken had, en
zo was het ook. De als zeer aansrootgevend ervaren rol van Dokter Rank was eruit

48 Geciteerd naar Franc 1919, p22.
49 Zie voor dit alles Meyer ^67-1971. dl.II, pzSo, P249. Een vaandeldrager had Ibsen voorlopig
nog wel nodig. William Archer zou later over deze periode opmerken: 'At that time, however, there were probably not more than half-a-dozen people in England to whom the name
of Henrik Ibsen conveyed any meaning. Indeed, I know of only one - Mr. Edmund Gosse.
"Henry Gibson", said an editor to whom 1 had proposed an article on the Norwegian dramatist, "who in the world is he?" '. (gecireerd naar Franc t9r9, P25).
50 Posrlewait ^84, P5.
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geschreven, Mevrouw Linde was vervangen door een boekhouder, Heimer droeg
een andere naam - Goddard - en had er een moeder en een zusrer bijgekregen.
Verder slaagden de bewerkers erin het wonder te bewerkstelligen waar de Nora
van het origineel tevergeefs op gehoopt had: hun 'Heimer' nam alle schuld op
zich en hun stuk eindigde dan ook met een verzoening tussen Nora (Flora] en
haar man. Ook een gerenommeerde cast, met onder anderen Beerbohm Tree, kon
niet voorkomen dat de kritieken, zonder uitzondering, negatief waren en het publiek wegbleef. Binnen een maand was het stuk van het repertoire verdwenen.51
Dat gebrek aan belangstelling bleef ook de rest van de jaren rachtig
duren.'2 Pas op 7 juni 18851 kwam daar een einde aan. Op die avond werd voor het
eerst Een poppenhuis gespeeld, in een vertaling van William Archer en onder meer
met Janet Achurch als Nora. Egan formuleerde de uitwerking die deze enscenering had als volgt: 'his [Ibsens] presumed commitment to womans rights and
other revolutionary notions, and his rumoured sexual depravity, did more in a
week to bring his name before the public than all Gosse's books and articles had
done in nearly twenty years.' De acteurs ontvingen van alle kanten lof, maar het
stuk van Ibsen werd het voorwerp van een heftige controverse. In eerste instantie
richtte de kritiek zich met name tegen de beslissing van Nora om haar kinderen
te verlaten, maar toen het vervolgens duidelijk werd dat Ibsen het instituut
'huwelijk' onder vuur nam, werd hij pas werkelijk 'an apple of discord [thrown]
among the critics'. Als criticus is men vanaf dan óf een 'Ibsenite' óf een 'antiIbsenite'. De kampioen van de anti-Ibsenites was Clement Scott. Hij lanceerde
zijn eerste aanval in The Theatre van 1 juli. 'Having flung upon the stage a congregation of men and women without one spark of nobility in their nature, men
51 Franc 1915, P77-78. Het is onduidelijk hoe vaak het stuk gedurende die maand gespeeld
kon worden.
52 We noteren slechts een liefdadigheidsvoorstelling van Een poppenhuis ten behoeve van 'the
Society for the Prevention of Cruelty to Children!' op 25 maart 1885 (Meyer 1967-1971, dl.III,
P53) en het verschijnen van de Engelse verraling van Spoken nog in datzelfde jaar. Franc
tekenr hierbij aan: 'strangely enough, Ghosts, everywhere provocative of the bitterest controversy, here made no sensation' (Franc p6i). In 1888 volgde de publicatie van een bundel
met drie Ibsen-stukken: Pijlers van de samenleving, Spoken en Een vijand van het volk, verraald
door de dochter van Karl Marx) (Franc 1919, P64; volgens Meyer (Meyer 1957-1971, dl.III.
pi 12) bevatte de bundel Een poppenhuis i.p.v. Spoken). Volgens Franc werd er van deze bundel aan beide zijden van de oceaan een redelijk aantal exemplaren verkocht (14.000), genoeg om - wat Franc betreft - van een eerste blijk van erkenning te spreken (Franc 1919,
P64).
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without conscience and women without affection, an unlovable, unlovely and
detestable ctew.' ' 3
De vootman van de 'Ibsenites' was William Atchet, terzijde gestaan door
Atthur Bingham Walkley en George Bernard Shaw.54 Scott en Archer zouden
elkaar de daarop volgende jaren blijven bestoken, ook toen de controverse al lang
niet meer actueel was. Het publiek sttoomde intussen toe, mede als gevolg van al
die commotie. De geplande zeven voorstellingen werden er vierentwintig. De
reeks werd afgebroken op het moment dat Achurch voor een tournee naar
Australië vertrok." Ibsen had zijn eerste triomf bij het Engelse publiek behaald.
Er zouden er nog vier volgen.
Voor het vervolg moeten we anderhalfjaar verder, naar het vroege voorjaar van
1891 toen binnen twee maanden dtie Ibsen-stukken hun Engelse première beleefden: op 23 februari Rosmersholm, op 13 maart Spoken (Ghosts) en op 20 aptil ook nog
eens Hedda Gabkr.36
Naar aanleiding van Rosmersholm laaide de controverse weer in volle hevigheid op. Aan de acteurs lag het niet, hun prestaties werden unaniem als fenomenaal ervaren. Maar in de ogen van het metendeel van de critici kon het stuk
geen genade vinden. Ongepast, absurd en een misselijk-makend portret van nymphomanie luidden de kwalificaties.57 Er gingen geluiden op dat men dit niet on-

53 Zie voor dit alles achtereenvolgens Ecjan 1972, P5-6, Vranc 1919, P27; Egan 1972, p6-y, Yranc
1919, p2Ó.

54 Tranc 1919, P28. Archer deed meer voor Ibsen dan artikelen schrijven. Hij was in de jaren
negentig actief betrokken bij een groot aantal belangrijke producties. Daarnaast vertaalde
hij negentien van Ibsens stukken. Voot zijn tijdgenoten was hij, onomstteden. de 'leader
of the Ibsen campaign in England' (Postlewait 1984, P3-5). Het aandeel van Shaw is volgens
Egan zwaar overschat. The Quintessence of Ibsenism (1891) verscheen dan wel op het moment
dat de strijd rond Ibsen z'n hoogtepunt beleefde, tussen r892 en 1894 zweeg Shaw. Z'n eeiste belangrijke ktitiek vetscheen pas in 1897 (zie hiervoor E^an 1972, p22).
55 Mejier 1967-1971, dl.lll, pi 16; Franc 1919, p82.
56 In die tussentijd was er alleen een enkele, weinig succesvolle vootstelling van Pijiers van de
samenleving (The Pillars of Society) te zien geweest op 17 juli 1889. Dat de belangstelling voor
het werk voor Ibsen groeiende was, blijkt uit het feit dat in de jaren 1890-1891 twee edities
van zijn verzamelde (proza)drama's verschenen. Eén onder redactie van William Archer en
één onder redactie van Edmund Gosse (Franc 1919, y6y66).
57 Eßan 1972, pil; Hoe vaak Rosmcrsliolm gespeeld wetd, is blijkbaar niet te achtethalen.
Franc (Franc 1919, P170) maakt slechts melding van 'afternoon performances'.
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gestraft kon laten passeren en dat Ibsen van het toneel verbannen moest worden.
Dat werd er natuurlijk allemaal niet beter op toen drie weken later Spoken
in première ging. Die première in Londen betekende niet alleen het hoogtepunt
in de controverse rond het werk van Ibsen, maar was voor Engeland ook de aansluiting bij de ontwikkelingen op het Europese vasteland. Verantwoordelijk daarvoor was de 'enterprising Dutch journalist' J.T. Grein.58 Deze Grein, die ook in
Nederland enige reputatie als toneelcriticus genoot, was in 1885 in Londen gearriveerd en had zich, als criticus, onmiddellijk sterk gemaakt voor de hergeboorte
van het Engelse drama.59
De bemoeienissen van Grein resulteerden uiteindelijk in de stichting van
The Independent Theatre. In de eerste plaats natuurlijk naar het voorbeeld van
Antoine's Theatre Libre, maar intussen bestonden er ook al dergelijke podia in
Duitsland (Freie Bühne), Denemarken en Nederland (De Tooneelvereeniging).
Het verschijnsel 'onafhankelijk theater' hing in die jaren in de lucht.60 Dat 'onafhankelijk' of 'vrij' was een direct gevolg van de organisatiestructuur. Het ging
hier steeds om verenigingen waarvan men lid kon worden. Eenmaal lid kon men
zich vooraf, bij intekening, verzekeren van een abonnement voor een aantal voorstellingen. Van het geld dat zo binnenkwam, werden de producties gefinancierd.
Deze opzet als vereniging met betalende leden had tot gevolg dat men a) door het
besloten karakter van de voorstellingen problemen met de censuur ontliep en b)
dat men niet afhankelijk was van de recettes, zoals de directies van de reguliere,
commerciële theaters.
Ook voor Grein waren dit de belangrijkste redenen om tot de oprichting
van zijn onafhankelijk theater te komen. Om het, met andere woorden, mogelijk
te maken om stukken te brengen 'that might suffer at the hands of the censor or
rhe box-office', werd ook The Independent Theatre 'a subscription society for
y 61
members and guests'/

58 E{jan 197z, p u .
59 De Engelse theaters waren in de loop van de achrriende en negentiende eeuw steeds verder
achreruit gegaan. Wat op de podia nog te bewonderen viel, was niet veel meer dan melodrama, sentimenrele comedies, nierszeggende inrrigestukken en pompeuze ttagedies
(vaak ten behoeve van eerste acteurs en acttices geadapteerde Shakespeares). Theaterbezoek
kwam alleen nog voor in de allerhoogsre en in de allerlaagste milieus. Intellectuelen en
kunstenaars hadden in de Londense rheaters niers meer te zoeken. Zie hietvoor Quomme
1942, p i 13.
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Naast alle overeenkomsten was er ook een aantal belangrijke verschillen tussen
Greins Independent Theatre en het Theatre Libre van Antoine. In de eerste plaats
was Grein noch als acteur, noch als regisseur betrokken bij de producties. Hij was
uitsluitend producent. Hij had, anders dan Antoine, ook geen duidelijke visie op
'het nieuwe toneel', en ook niet op een daatvoor geschikte (nieuwe) speelstijl.
Tenslotte had The Independent Théâtre niet de beschikking over een vast ensemble. Voor iedere productie werden er opnieuw acteurs aangetrokken.62
Het doel dat Grein eigenlijk voor ogen had, was de wedergeboorte van het
Engelse drama. Hij zou zijn podium ter beschikking stellen aan al diegenen die
iets nieuws te melden hadden. Al gauw moest hij echter tot de conclusie komen
dat hij wat dat betteft van Engelse schrijvers weinig te verwachten had en dat hij
zijn repertoire elders vandaan moest halen. Op dat moment kon hij bijna nergens
anders uitkomen dan bij Ibsen en bij Spoken. Na de premières in Parijs en Berlijn
was er geen ander stuk dat zozeer verbonden was met het fenomeen 'onafhankelijk theater' als juist dit: 'The vicissitudes of Ghosts on the continent made the
play an obvious choice.'63
Op 13 maart 1891 ging Spoken in première, in een overvolle zaal.64 Er waren
drieduizend aanvragen voor kaartjes geweest. Grein had een deel van dit probleem weten op te lossen door ook publiek toe te laten bij een kostuumrepetitie
op 11 maart. 65 Over de enorme opschudding die deze enscenering tot gevolg had,
vertelde Grein her volgende:
'[...] the first performance [...] elicited no less than five hundred articles, mostly
vituperating Ibsen whose Ghosts inaugurated the movement, and obtained for me
the honorary, if somewhat unflattering, title of the "best-abused man in London."
60 Zie hiervoor Schoonderwoerd 1963, p<)6.
61 Ejjttn 15172, p u ; Schoonderwoerd 1963, pioo. Van het aantal leden en het bedrag dat die leden
bij elkaar inbrachten moet men zich overigens niet al te veel vootstellen. Grein zelf merkte daatover op: 'Among our first members were George Meredith, Thomas Hardy, H.A.
Jones, A.W. Pinero, Mrs. J.R. Green, and many orher people of disrincrion; but in spite of
the floutish of advetse ttumpets which greeted the birrh of rhe Independent Theatte, the
rôle of our members never exceeded 175 and the income was barely £400 a year during the
whole of irs existence' (geciteerd naar Waxman 1968, P214).
62
6]
64
65

Schoonderwoerd 1963, P99-100, pi28.
Schoonderwoerd 1963, pio8.
Grein zelf noemt 9 maart. Zie hiervoor Waxman 19Ä8, P214.
Schoonderwoerd 1963, pio8.
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In parenthesis, I should add that this distinction clung to me for many years, that
some families closed their doors against me because I had produced an immoral
play, and that a well-known journalist, since dead, refused ro be present at a banquet if I wete invited. It cost me practically ten yeats of my life to overcome the
prejudice creared by an underraking which, even the enemy must admit, has left
its mark upon rhe history of our stage.'66
Dit oproer naar aanleiding van Spoken was niet alleen de climax in de strijd rond
Ibsen, ze vormde tevens een keerpunt. Nadat William Archer in de Pall Mall
Gazette van 8 april 1891 onder de titel 'Ghosts and gibberings' alle kwalificaties
op een rijtje had gezet, bonden de criticasters toch een beetje in, 'shocked perhaps
at the cumulative violence of their reaction.' 67
De heftige reacties in de Engelse pers op Spoken krijgen in de secundaire literatuur vaak een centrale plaats. Toch is wat er ruim één maand na de première van
Spoken gebeurde, minstens zo opmerkelijk. De onverschrokken 'actress-manageress' die hiervoor verantwoordelijk was, was Elizabeth Robins, een van oorsprong
Amerikaanse actrice, die eerder al met succes in een tweetal Ibsen-ensceneringen
had meegespeeld.6 Ook al omdat (artistiek) interessante aanbiedingen uitbleven,
had zij samen met de actrice Marion Lea het plan opgevat om zelf Hedda Gabler te

66 Geciteerd naar Waxman 1968, P214. Vergelijk hier Egan 1972, prz: 'His [Ibsens] heroes were
nor disranced from bourgeois audiences by time, costume or social degree and were Therefore, in rheir travail, profoundly disrurbing'. Wat dit laatste betreft: Egan haalt een studie
van Hannah Atendt aan. Zij betoogt dat de jaren 1884- tc>i5 voor de bourgeoisie de jaren van
de politieke emancipatie waren. Men poogde meer en meer (polirieke) invloed re krijgen.
'And ir was precisely at this moment of vaulting ambition that Ibsen, in stead of affirming
rhe values and institutions of the middle class, called them into question' (ibidem, P13).
6y Egan 1972, p2.
Ä8 Ze had de rol van Martha Bernick en die van Chrisrine Linde voor haar rekening genomen
in producties van Pijlers van de samenleving (1890) en in Een poppenhuis (1891)). Zie voor dit
alles Cima 1980, pt45. Cima plaatst Elizabeth Robins in het rijtje 'actress-manageresses'
die grore berekenis hebben gehad voor de inttoductie van Ibsen in Engeland, misschien
nog wel meer dan Grein. Van deze 'acrress-manageresses', waaronder ook Jan« Achurch,
zou Elizabeth Robins de belangrijksre blijken. Zij was uireindelijk veranrwoordelijk voor
vijf Engelse premières van stukken van Ibsen (Cima 1980, P145, pt59; Tranc 1919, P169-170).
Ook Gates (Gates 1985, y6ij) geeft hoog op van Robins' inspanningen: 'one of the most important contriburions to the Ibsen movement in England.'
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gaan brengen. Voor het zover kon komen moesten er eerst heel wat problemen
worden opgelost: er was een ruzie tussen Gosse en Archer over de vertaling, de
rechren op het stuk moesten verworven worden en het project moest worden
voorgefinancierd. Nadat Robins onder meer haar persoonlijke kostbaarheden had
beleend, konden zij aan de slag. Alle ophef rond Spoken voor lief nemend, werd het
Vaudeville gehuurd en konden de repetities beginnen. De cast kwam op 6 april
voor het eerst bijeen, waarbij werd verondersteld dat iedereen zijn tekst kende.
Na twee weken intensief repeteren - Robins liet in interviews weten dat Hedda
Gabler één van Londens meest gerepeteerde voorstellingen zou zijn - beleefde het
stuk op 20 april r8sn een uiterst succesvolle première.69 De geplande veertien matinees waren niet voldoende om het Londense publiek tevreden te stellen. Er volgde nog een lange reeks avondvoorsrellingen. Pas op ï juni - na zeven weken - werd
het stuk van het reperroire genomen. Een ongehoord succes voor een 'experimenteel' stuk.70 Succes dat bijvoorbeeld ook bleek uit het feit dat de veren boa die
Robins als Hedda droeg, een rage werd onder mode-gevoelige dames. Dat alles
neemt niet weg dat er in de pers toch heel wat bezwaren werden geopperd. Nier
tegen het spel van Robins en Lea, die de rol van Thea Elvsted speelde, maar wel tegen de 'immorele inhoud' van het stuk. En dit ondanks het feit dat op aandringen van Archer alle verwijzingen naar Hedda's zwangerschap verwijderd waren.
Belangrijker echtet was dat de toon in de meeste recensies veranderd was. Bij alle
bezwaren moest men toch toegeven dat Ibsen een groot schrijver was en Hedda
Gabler zijn beste stuk.71 Met een aantal weinig opzienbarende voorstellingen van
De vrouw van de zee [Lady from the Sea) en Een poppenhuis werd het seizoen 1890-185^,
wat Ibsen betreft, afgesloten. Tussen januari en juni 1891 waren er in Londen zes
van zijn stukken te zien geweest.

69 Zie voor dit alles Gates 1985, p6i5-p6i6. Vergelijk hier ook Cima 1980, P159-160, die nogal
wat belang roekent aan Robins' streven naar een hoge productiestandaard. Robins srond
onder meer voor intensief repeteren (een kostuumrepetitie moest meet zijn dan een doorloop) en voor een nauwgezette casting. Ook in dit opzicht zouden haat inspanningen
meer berekend hebben voor het Engelse theatet dan die van Grein.
70 Cima 1980, PI53. Vergelijk hier overigens Franc r^r^, P170 die her over vijf opeenvolgende
matinees heeft, gevolgd door avondvoorstellingen gedurende de hele maand mei.
71 Zie voor dit alles naast Cima 1980, pt5o-i53 ook Egan 1972, P15-16 en Quamme t942, prt5.
Egan legt nogal wat nadruk op een artikel van Henry James dat in juni onder de titel 'On
the occasion of Hedda Gabler' gepubliceerd zou worden. Ibsen zou er voor het vervolg een
formidabele en in brede kringen gerespecreerde 'kampioen' bijhebben.
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Robins' succes met Hedda Gabler wordt pas in de periode februari-maart 1893 door
haarzelf geëvenaard. Het betrof hier een reeks voorstellingen van Bouwmeester
Solness (Bygmester Solness, 1892; The Masterb uilder), een stuk dat kort daarvoor verschenen was. Tegen het advies van onder meer Gosse en Archer in, die zich afvroegen of het stuk wel voor het toneel geschikt was, zette Robins door. Zij had haar
zinnen gezet op de rol van Hilde Wangel en weer kreeg ze gelijk: ook haar enscenering van Bouwmeester Solness - na Berlijn en Leipzig de derde in Europa - was
een enorm succes bij het publiek. Er waren matinees vanaf 20 februari 1893, en
avondvoorstellingen van 6 tot 30 maart.73 In de ogen van de pers kon deze Ibsen
echrer geen genade vinden. Van het respect waarmee Hedda Gabler indertijd, ondanks alle bezwaren, bejegend werd, was niets meer over. De reacties waren op
het vijandige af. Was Ibsen wellicht krankzinnig geworden, vroeg men zich af.74
Theatermakers roken blijkbaar toch kansen. Nog diezelfde maand vertolkte Janet Achurch weer de rol van Nora én die van Ellida (De vrouw van de zee).
In mei startte Elizabeth Robins haar 'subscriprion-based Ibsen series', waarin zij
achtereenvolgens steeds vier keer te zien was als Hedda (Hedda Gabler), als Rebekka
West (Rosmersholm), als Hilde Wangel (Bouwmeester Solness) en als Agnes (het vierde
bedrijf van Brand). Verder speelde Eleonora Duse in juni de rol van Nora en ging
op 14 juni Een vijand van het volk [An Enemy of the People) in première.75
Met die enscenering van Een vijand van het volk - de achtste Ibsen van dat
seizoen - werden ook de critici over de streep getrokken. Blij verrast over de toe-

72 In de tussenliggende tijd was Janet Achutch - terug uit Australië - weet als Nora te zien
geweest. Het is onduidelijk hoe groot de toeloop dit keet was. Franc heeft het over maar
liefst zeven weken lang een aantal voorstellingen per week (Franc t9i$, P171) maar Egan
noemt het 'een korte reprise' [Egan 1572, prj). Franc maakt, voor de tussenliggende periode,
ook nog melding van een besloten voorstelling van Spoken door Greins Independent
Theatte, op 16 januari 1893 (Franc 1919, P171).
73 'Fortnight of matinees' en 'full run at Vaudeville Theatre, Monday March 6 ro March 30'
(Franc t9i9, P171). Vergelijk ook Cima 1980, P154: '[...] her [Robins'] Hilda drew matinee
crowds at the Ttafalgar Square from February 20 to March 6 [...].'
74 E^an 1972, P20-21.
75 Zie voor al deze gegevens Franc 1919, pi72-t73 en Cima L980, P159. Wat het bezoek van
Duse betreft, merkt Franc op: 'All of che foreign performances of Ibsen [ook Lugné-Poe zou
later naar Londen komen - RZJ seem to have been regarded as doubly exotic, and wete
attended with curiosity rather than with appteciation and sympathy. Probably not even
Signota Duse had any marked influence on English intetptetation of Ibsen roles' (Franc
1919, P98).
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gankelijkheid van het stuk, ingenomen met het niet-aanstootgevend karakter, de
progressieve geest die eruit sprak, de kracht en, niet in de laatste plaats, met de
Stockmann van de populaire Beerbohm Tree, gaven ze zich, voor één keer, onvoorwaardelijk gewonnen.76
Dat het maar voor één keer was, bleek uit het vervolg.77 De (slechts] vier
voorstellingen van De wilde eend (The Wild Duck), twee jaat latet door Greins Independent Theatre (mei 1895), werden in de pers belachelijk gemaakt. Naar aanleiding van Kleine Eyolf (Little Eyolf; première 23 november 18516) - opnieuw een
initiatief van Elizabeth Robins - stak ook het Victoriaanse vooroordeel de kop
weer op. Vanwege de als aanstootgevend ervaren 'champagne-scène' werd het
stuk net zo hartgrondig gehaat als Spoken. En alhoewel Elizabeth Robins als Asta
en Janet Achurch als Rita niets dan lof oogstten - Franc spreekt zelfs over 'one of
the most vivid and btilliant performances of Ibsen in England' - kon Kleine Eyolf
minder lang worden doorgespeeld dan Hedda Gabler en Bouwmeester Solncss: van
23 november tot 151 decembet, dat wil zeggen: geen vijf of zes maar nog geen vier
weken.78
Die neergaande lijn zette zich door. John Gabriel Borkman (1896') - weer onder verantwoordelijkheid van Elizabeth Robins - moest in mei 1897 a l n a vÜf
weinig succesvolle matinees weer van het repertoire worden afgevoerd.79 Nog diezelfde maand volgden vijf matinees van achtereenvolgens Een poppenhuis (weer
met Achurch) en van De wilde eend, allebei producries van het Independent Theatre.
Op 24 juni speelde het Independent Theatre voor een derde - en laatste - keer
Spoken. De voorstelling werd bijgewoond door de aartsbisschop van Canterbury

j6 E^jan 1972, p2i; Franc 1919, V9&-99. Beerbohm Tree zou de rol van Srockmann z'n hele carrière blijven spelen, sreeds met groot succes. Franc geeft reprises (vaak wekenlang) gedurende de jaren 1894,1895.1905,1906 en 1909. In 1906, op een tijdstip dat de Liberalen weer
aan populariteit wonnen - zou Beerbohm Tree met de regel 'the damned compact Liberal
majority' steeds groot tumult hebben weten te ontketenen (Franc 1919. P99).
jy In 1894 zijn er nog drie ensceneringen éénmalig te zien geweest: een Duitse Een poppenhuis; een Noorse Kleine E vol/ en een 'copyright performance' van dar laatstgenoemde stuk.
In 1895 speelde Lugné-Poe's Théâtre de l'Oeuvre van 25 tot 30 maatt zowel Rosmcrsliolm als
Bouwmeester Solness (Franc 1919, pi73-t74).
78 Zie voor dit alles Franc 1919. P53-54, pioo, P174.
79 Ondanks het geringe succes noemt Egan deze laatste drie premières (De wilde eend (1894).
Kleine E.voif (1896) en John Gabriel Borkman (1897)) steeds 'the major theatrical events' van
het betreffende jaar (E^an t972, p22).
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en door de koningin zelf, 'a neat symbol, as Bernard Shaw was quick to see, of
Ibsens final triumph'.80
'Final triumph' of niet, na die laatste voorstelling van Spoken wordt het in
Engeland ineens heel erg stil rond Ibsen. Tussen juni 1897 en februari 15100 werd
er geen enkel stuk van hem opgevoerd. Zijn zeventigste verjaardag, die op het
continent overal groots gevierd werd, ging aan Engeland voorbij. Ibsens laatste
stuk, Wanneer wij doden ontwaken (When we Dead awake], waarvan de vertaling in
1900 vetscheen, riep voornamelijk vraagtekens op en kreeg bijna geen aandacht.
Het zou pas driejaar latei door The Incorporated Stage Society worden opgevoerd.
Het podium van deze succesvolle veteniging - de opvolger van het in 1897 opgeheven The Independent Theatre - was sowieso een van de weinige plaatsen waar
kort na 15*00 nog regelmarig stukken van Ibsen te zien waren.81
Aparte behandeling verdient echter Gordon Craigs enscenering van De
Vikingen op Helgoland (The Vikings at Helgeland) in 1903. Niet omdat dit de eerste
keer was dat er een vroeg stuk van Ibsen in Engeland te zien was, of omdat et
sptake was van een enorm succes (de enscenering was binnen een maand al van
het repertoire af), maar omdat het de eerste keet was dat Edward Gordon Craig de
gelegenheid kreeg om zijn revolutionaire ideeën 'professioneel' te verwerkelijken.
Craigs uitgangspunt werd gevormd door de gedachte dat een ensceneting
niet een door de acteurs uitgesproken dramatekst was, maat een kunstwerk. Een
geheel van beweging, kleur, licht, geluid en gesproken woord waarvoor één enkele
kunstenaar verantwootdelijk was: de regisseur. Craig had gedurende de voorbereidingen dan ook alle touwtjes in handen. Decors, rekwisieten en kostuums werden tot in de kleinste details door hem ontworpen; mise-en-scène tot in de kleinste beweging voorgeschreven.82
So 'As part of her Jubilee celebrations' (Egan 1972, pu; zie ook Franc 1919, pro2-ro5). Het bleek
ovetigens de alletlaatsre voorsrelling van her Indépendant Theatte te zijn. Nog datzelfde
jaar werd het opgeheven.
Si Tussen 1900 en 1906 zou deze succesvolle veteniging met meer dan duizend leden, vijf
keer een Ibsen brengen. Her berrof hier steeds eenmalige vootstellingen voor de leden van
de vereniging (Franc 1919, P105-10Ä). Aan overige producties kunnen hier in die jaren verder nog een aanral buirenlandse ensceneringen genoemd worden, waarondet een Franse
Een poppenhuis (1903; met Gabtielle Réjane) en een Italiaanse Hedda Gabler (eveneens 1903;
met Duse).
82 Alleen de muziek was niet van zijn hand maar van Martin Shaw: 'Weird tones and phrases
that were deliberately "unpleasing" ' (Innes 1983, p9z).
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Daarbij was het Craig niet meer te doen om realisme of historische getrouwheid.
Hij negeerde Ibsens regie- en decoraanwijzingen en zocht 'für jede Phase der dramatischen Auseinandersetzung eine szenische Vision, wobei der Schauspieler mit
dem Bühnenbild sowie das Bühnenbild mit dem Schauspieler ein Ganzes bilden;
denn als die Interpreten desselben Werkes müssen beide dazu beitragen, ihm
Ausdruck zu verleihen'. 83 Hij wilde het stuk daarmee ook naar een allegorisch
niveau tillen: lichaam tegenover ziel; heidendom tegenover christendom. Ibsens
oud-Scandinavische wereld ging overigens niet volledig overboord. Elementen
van die weteld waren in de kostuums, de snit en de gebruikte ruwe stoffen, wel degelijk terug te vinden, maar Craig weigerde om de toeschouwer er een 'foto' van
voor te zetten.
Het meest kenmerkende aspect van de enscenering was de eenheid die
Craig in het toneelbeeld wist te bewerkstelligen. Belangrijkste bestanddelen van
het decot waren zwarte en grijze gordijnen (met in het tweede bedrijf wat kleuraccenten) en licht. Friezen en zijschermen waren verwijderd, net als het voetlicht. Het van boven vallende licht accentueerde de verticale lijnen; bij het gebruik van de zwarte gordijnen kreeg het toneel een onmeetbare diepte. Alles bij
elkaar gaf dat het effect van een eindeloze ruimte waarin de personages verloren
rondwaarden.85
Ook de kostuums, op die van Ellen Terry in de rol van Hjordis na, waren
uitgevoerd in 'grijzen'. Daarmee waren ze nier alleen met elkaar, maar ook mer de
gordijnen in harmonie. 86 Het effect van 'eenheid' bereikte Graig verder met rekwisieten en kostuumdetails die de individualiteit van de acteurs verhulden: grote
83 Bablct 1965, p8o. Innes (limes 1983, P87) formuleert het als volgt: 'Actors and setting together reflected an abstract mood symbolizing the undetlying tone of that point on the
emotional scale of the drama as a whole.'
84 Zie hiervoor ook Crai<| 196&, piyi.
85 Een effect dat in het eeiste bedrijf ook nog eens verstetkt werd dootdat er een gaasgordijn
tussen zaal en toneel gespannen was, waardoor de contouren van de acteurs vervaagd werden (Inncs 1983, p86).
Opvallend in de beschrijving van de Amerikaanse criticus Huneket is dat hij veel aandacht besteedt aan de belichting. Sprekend over het eetste bedrijf heeft hij het bijvoorbeeld over een rotsige kust met zee ('an inky pool, mist-hemmed') en dan 'from above a
curious, sinister light which gives purplish rones ro the stony sutfaces and masks the
faces of the players with mysterious shadows' (Huneker 1905, P32-33). Diezelfde Huneker
achtte het licht ('shivering from on high') ook veranrwoordelijk voor het feit dat het decot
van het tweede bedrijf met de monumentale ronde tafel zo'n indruk maakte.
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schilden, manshoge toortsen en helmen die zo ontworpen waren dat ze, bij het
van boven vallende licht, schaduwen wierpen over hun gezichten.
Verder probeerde Craig de acteurs te verleiden tot een rituele manier van
bewegen. In de vechtscènes dwong hij dat effect af door de acteurs verzwaarde en
vergrote wapens in handen te geven, zodat ze niet anders konden dan vertraagd
en gestileerd bewegen. Daarbij liet hij de vloer in het eerste bedrijf naar voren aflopen en was een rotspartij zo geplaatst dat de acteurs af moesten zien van hun
gewone, traditionele bewegingspatronen.
Dat 'afdwingen' waar Craig zijn toevlucht toe moest nemen, maakt al duidelijk dat de acteurs nogal moeite hadden met zijn nieuwlichtetij. Het eindresultaat kwam dan ook niet helemaal overeen met dat wat Craig voor ogen had. In
plaats van 'a noble artificiality', kreeg hij voor een groot deel toch de 'haphazard
or incomplete movements and gestures that imitate natural life'; 'a basically
naturalistic acting, which modulated into melodramatic posturing, and the costumary display of the actots' personaliries.' 87
Alhoewel de première op 13 april 1903 gemengde reacties opriep, werd de
hele onderneming, artistiek gezien, toch als een succes beschouwd. 88 Het commerciële succes bleef evenwel uit. Op 9 mei, nauwelijks een maand na de ptemière
en nog voor het gezelschap gelegenheid had gehad om een nieuw stuk in te studeren, moest De Vikingen op Helgoland van het repertoire worden genomen. Het
geld was op. Over alles wat er daarna in Engeland nog aan Ibsen-ensceneringen te
zien is geweest, is nauwelijks informatie meer voor handen. Tussen ^ 0 7 en 1914
werd Ibsen vooral door amateurs gespeeld. Franc noemt onder meer The English
Drama Society en The Ibsen Club waarvan de laatstgenoemde tussen 1910 en ïpn
bijna alle Ibsens, gedeeltelijk of integraal, opvoerde.

86 Vergelijk Innes 1983,87: 'Even in the banquet scene of the second act, where the assembled
characters wore bright cloaks of multicoloted squares and stripes, the same unity was
achieved by setting them against a cuttain sttiped in the same colors. This formed a huge
half circle, dark gray at the edges and the center, with a specttum of vermilion, purple,
blue, green, yellow, and crimson on each quadrant.'
87 Inncs 1983, P94.
88 Vetgelijk Franc 1919, pnz: 'Discriminating critics evetywhere praised the scenic effects
[...]'.
89 In 1911 was Ibsen - mede door de activiteiten van deze amateurs - zeventien keer ce zien,
in 1912 zes keer en in 1913 zeven keer. Gegevens ontleend aan Franc 1919, PI12-113; pi68185 en aan The Oxford Ibsen dl. VII, P576-581.
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Voor het vervolg kon slechts informatie ontleend worden aan de speellijst in The
Oxford Ibsen ('principal London productions') die tot 1964 loopt en laat zien dat
het gemiddelde na 15)13 net geen twee producties per seizoen bedroeg. Uitschieters waren het Ibsen-jaar 15128 (tien producties) en 1936 (zeven producties).
'The English never took Ibsen to their hearts. They learned to respect and to admire him, but they never loved him.' Zo besloot Egan zijn studie naar de lotgevallen van Ibsen in Engeland.90 Franc was nog negatiever: men heeft in Engeland
wel oog gehad voor Ibsens kwaliteiten als dramaschrijver, maar met zijn stukken
heeft hij, op een enkel uitzonderlijk geval na, nooit enig succes gehad op de
Engelse podia. De reacties waren of apathisch, of vijandig. Producties werden
vaak maar twee of drie keer gespeeld.91
Alles overziend kan worden vastgesteld dat deze conclusies te pessimistisch zijn. Na een periode van twintig jaar (1872-18851) waarin er voornamelijk
over hem gepubliceerd werd, was Ibsen vanaf 1885) in Engeland gedurende een
aantal jaren wel degelijk een factor van belang. Met de enscenering van Een poppenhuis uit dat jaar werd Ibsen niet alleen 'an apple of discord [rhrown] among
the critics', maar was hij tegelijkerrijd voor de initiatiefnemers een commercieel
succes: het publiek stroomt vierentwintig keer toe en dat zal in vergelijking met
Frankrijk en Nederland een uitzonderlijk gegeven blijken te zijn.
Dit beeld - een (felle) controverse in de pers aan de ene kant en een wekenlang durende voorstellingsreeks aan de andere - gaven ook de volgende zes jaar te
zien. Op het succes van die fel bekritiseerde Een poppenhuis van Janet Achurch,
volgde het succes van de door de pers als immoreel of krankzinnig verworpen
stukken Hedda Gabler, Bouwmeester Solness en Kleine Ejolf. Alleen over Een vijand van
het volk was ook de pers razend enthousiast.
In vergelijking met wat er elders aan informarie voorhanden is, zijn de
gegevens over de Engelse (eigenlijk Londense) ensceneringen van het werk van
Ibsen heel precies. Mer name het feit dat van veel producties bekend is hoe vaak
ze gespeeld konden worden, is bijzonder. Het zijn die cijfers die tot de conclusie
zullen leiden dat Ibsen in de jaren negentig van de vorige eeuw in Londen veel
populairder was dan in Parijs.

90 Eflan 1972, p2;.
91 Franc 1919, P151.
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Om de betekenis van deze cijfers volledig naar waarde te kunnen schatten, zou ik
de beschikking over veel meer gegevens moeten hebben. Stukken van Ibsen hielden het in Londen vijf, zes weken uit, maar wat was in Londen de looptijd van de
gemiddelde succesvolle productie? En in wat voor theaters waren zijn stukken te
zien? Waren dat theaters waar iedereen kwam, of theaters voor alleen maar intellectuelen? En hoeveel mensen konden die theaters herbergen? Wat was de status
van een matinee-voorstelling ten opzichte van een gewone avondvoorstelling?
Om maat een aantal mogelijke vragen te noemen.
Een andere vraag die zich opdringt, is wie er nu uiteindelijk voor die successen verantwoordelijk was of waren. Was het het succes van Ibsen, waren het de
successen van Achurch, Robins en Beerbohm Tree, of was het de gelukkige combinatie van die ene actrice of acteur in die ene rol uit dat ene, specifieke stuk. Het
feit dat er ook minder succesvolle ensceneringen van Een poppenhuis zijn geweest,
doet vermoeden dar de vertolking van Achurch veel gewicht in de schaal heeft gelegd. Daar staat tegenover dat ook Robins na het succes van Hedda Gabier en
Bouwmeester Solness en met al de kwaliteiten die ze als actrice blijkbaar had, John
Gabriel Borkman niet tot een succes wist te maken.
3.5
Frankrijk (en verder zuidwaarts]
Ook in Frankrijk verliep Ibsens opmars over de podia aanzienlijk minder vlot dan
in Duitsland. En daar waar er in Engeland vooral door roedoen van Edmund
Gosse en William Archer in ieder geval volop over Ibsen gepubliceerd werd, negeerde Frankrijk hem ook in dat opzicht. De nederlaag van r8/o in de oorlog tegen de Duitsers, markeerde in Frankrijk het begin van een periode van 'intellectuele autarkie'. Er ontstond een klimaat waarin men zich vijandig opstelde
tegenover vernieuwingen en zeker tegenover vernieuwingen die uit het buitenland afkomstig waren.92 Slechts een klein aantal tijdschtiften reserveerde ruimte
voor bijdragen over nier-Franse schrijvers en niet-Franse literaruur.93
Van een eerste vertaling, laat staan een eerste enscenering kon geen sprake

92 Zie hiervoor Delsemme 1982, pi i-r2 en Sanders 1964, P34S. Die vijandigheid tegenover alles
wat uit het buitenland kwam, bestond in het theater overigens al vóór 1870. Werden er
aan her begin van de negentiende eeuw nog wel eens Frans-romantische adaptaties van
Schiller en Shakespeare gebracht, rond 1850 was alles van Franse makelij, waarbij de stukken van Satdou, Dumas en Augier als maatstaf golden.
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zijn. Theaterdirecteuren hielden angstvallig vast aan stukken van Franse makelij
die dan ook nog eens in de stijl van Sardou, Dumas en Augier geschreven moesten
zijn. Het was met name Emile Zola die daar al in de jaren zeventig verzet tegen
aantekende. In zijn ogen zou het toneel, net als de roman, beheerst moeten gaan
worden door de wetten van het fysiologisch determinisme. Dat nieuwe toneel
zou dan moeten bestaan uit een serie tableaux waarin het innerlijk van eigentijdse
personages, uit gewone milieus, stapje voor srapje werd blootgelegd. Om te laten
zien wat hem voor ogen stond, bewerkte hij een aantal van zijn novellen en romans voor het toneel, met als bekendste vootbeeld Thérèse Raquin dat in 1873 zonder veel succes werd opgevoerd.
Daarnaast schreef Zola artikelen waarin hij zich uitliet over een nieuwe
manier van ensceneren. In die artikelen - in 1881 gebundeld onder de titel Le naturalisme au the'dtre - bepleitte hij een natuurlijke acteerstijl, kostuums die niet
afweken van wat, in de woorden van Zola, 'u en ik aan hebben' en decors en rekwisieten die een exacte reproductie waren van de omgeving waarin de gebeurtenissen zich voltrokken.94
Pas in 1887 kwam er voor dit naturalisme in Parijs een podium. Op 30
maart 1887 was de eerste voorstelling van Antoine's Théâtre Libre, het eerste
'vrije' gezelschap in die jaren en hét voorbeeld voor diverse andere vergelijkbare
gezelschappen die eindjaren tachtig, beginjaren negentig op verschillende plaatsen in Europa actief werden. Er werden vier één-akters gespeeld en het was Antoine
zelf die met zijn uitzonderlijke kwaliteiten als acteur de avond uiteindelijk tot een
succes wist te maken. In een door Léon Hennique voor toneel bewerkte novelle van
93 DeIsemme 1982, Dikka Reque 1930, Nyholm 1959 en Sanders 1964 vermelden bij elkaar dan ook
nier meer dan een handjevol artikelen die voor her merendeel waren opgenomen in Revue
des deux mondes en Revue Bleue (ook: La Revue Politique er Lirtéraire). De naam Ibsen viel
voor het eersr in een arrikel over schrijvers uir her noorden van Edouard Schüre, gepubliceerd in 1871 in Revue des deux mondes (Nyholm 1959, py). Het zou daarna nog eenjaar of
rien duren voordar een nieuwe generarie, minder belasr door de herinnering aan her debacle van 1870, weer werkelijk over de grenzen ging kijken. Het land dat daarbij her eersr
in de belangstelling kwam te staan was Rusland. Delsemme wijsr in dir verband op een
aantal politieke ontwikkelingen, onder meer op de pogingen om via een Frans-Russische
alliantie Frankrijk uir z'n polirieke isolemenr re halen (Delsemme 1982, id). Toen de Russomanie, die her gevolg was van deze polirieke ontwikkelingen, was uitgewoed, volgde er een
Scandinavische golf. Delsemme geeft geen verklaring voor her feir dat het juist Scandinavië' was dat in de mode kwam.
94 Zie hiervoor bijvoorbeeld Robidiez 1957, P31.
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Zola [Jacques Damour) wist hij de toekomst van het Theatre Libre veilig te stellen.95
Antoine verschafte niet alleen een podium aan de nieuwe Franse toneelschrijfkunst, hij had oog voor datgene wat er in het buitenland gebeurde. 96 Al in
het eetste seizoen stond onder andere Tolstoi's Macht der duisternis (La puissance des
te'nèbres) op het programma en in de Figaro van 6 mei 1888 werd aangekondigd dat
men als openingsvoorstelling voor het tweede seizoen Ibsens Spoken (Les revenants)
op het oog had. Antoine zou, volgens datzelfde bericht, al in het bezit zijn van een
vertaling van het stuk. Het zou echter nog bijna twee jaar duren voordat Spoken
ook daadwerkelijk werd gespeeld.
Die eerste Franse Ibsen-enscenering heeft een tamelijk lange en ook uiterst ondoorzichtige voorgeschiedenis.97 Het begon er dus mee dat Spoken op 6 mei 1888
in de Figaro aangekondigd werd als de openingsvoorstelling voor het tweede seizoen van het Théâtre Libre.98 Anderhalve maand later had Antoine, blijkens een
brief die hij toen schreef, nog steeds het vaste vootnemen om het stuk zo snel
mogelijk te btengen. Hij noemde zelf oktober als mogelijkheid.99 In september

95 Ook Antoine koos voor een verenigingsstructuur omdar hij probiemen met de censor wilde ontlopen en om vooraf de zekerheid te hebben dat de onkosten gedekt zouden zijn (zie
in dit verband hierboven ook de passage over Greins Independenr Theatre). Antoine verwierf overigens betrekkelijk snel het respect van de autotiteiten. Zo werd hem in 185)0 van
sraatswege een bedrag van 500 frank roegekend. Toen de verantwoordelijke 'staatssecretaris', Larroumet, zich hierover moesr verantwoorden, was zijn verweer dat hij juist zo een
voet tussen de deut hoopte te krijgen. Antoine behoorde in 1890 verder ook tot diegenen
die de censuur-commissie van advies dienden, samen met mensen als Zola en Sardou (zie
hiervoor Waxman 1968, P140-142).
96 Antoine was sowieso minder streng in zijn naturalistische leet dan wel wordt aangenomen. Het gegeven dat een stuk elders, om wat voor reden ook, geweigerd werd, kon voor
hem al een aanleiding zijn om het op zijn repertoite te nemen, naturalistisch of niet.
97 Vanwege die ondootzichtigheid - bestaande studies spieken elkaar op vitale punten tegen ga ik hier tamelijk uitgebreid op die voorgeschiedenis is. De aankondiging in de Figaro
maakr in ieder geval duidelijk dar de meesr gangbare reconsttuctie, zoals Nyholm (Nvholm 1957, pz6) en Delsemme (Delsemme 198z, 16) die nog presenteten, niet langer houdbaar is. Die reconstructie begint bij het artikel dat Jacques Saint-Cète in 1887 over het
werk van Ibsen publiceerde. Saint-Cère noemde Spoken daarin her meest opmerkelijke
sruk ooit geschreven en derhalve een Franse adaptarie waard. Her vervolg luidt dan dat
Zola kennis nam van dat artikel en het in januari 1890, pas driejaar larer dus, onder de
aandacht van Antoine bracht die zich vetvolgens onmiddellijk ging inspannen om het
stuk in het Théâtre Libre op re voeren.
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werden de plannen ineens op de lange baan geschoven. Op grond van Antoines
memoires kan geconcludeerd worden dat het vooral de matige kwaliteit van de
diverse hem aangeboden vertalingen is geweest die een enscenering van Spoken
steeds verhinderden. 100 Andere documenten maken echter duidelijk dat er meer
aan de hand moet zijn geweest. In een brief van een naaste medewerker van Antoine gericht aan graaf Prozor, één van de vertalers, werd Spoken voor het Franse
publiek 'te Noors en te subtiel' genoemd. Naar aanleiding van een vertaling gemaakt door Louis de Hessem heette het stuk te lang en te saai te zijn en wilde
men in ieder geval dat het werd ingekort c.q. bewerkt.101 De Spoken die op 30 mei
1890 uiteindelijk in het Théâtre Libre in première ging, was - ten opzichte van
het origineel - dan ook enigszins gemutileerd. Met name de tol van Mandets had
te lijden gehad onder de bewerking van Rudolph Darzens, toneelschrijver en als

98 Zie hiervoor Pruner 1964, P219; behalve het artikel van Saint-Cère uit 1887 (zie vorige noot)
was er in mei 1888 nog een artikel over Spoken verschenen; wellicht bestaat er een verband
tussen die twee attikelen en de aankondiging.
99 Zie hietvoot Sanders 1964, P347 (Pruner maakt van deze brief overigens geen melding).
Antoine bevond zich op dat moment in Brussel waar hij voorstellingen van de Meiningers
bijwoonde. In een gesprek dat hij met de acteurs voerde, was ook de opvoering van Spoken ter
sprake gekomen (zie hiervoor een andere brief van Antoine, geciteerd in Pruner 1964, p220 e.V.).
100 Vergelijk hier ook een brief van Antoine aan de 'onbekende vettaler'. gedateerd 30 april
1889, waarin hij zich kritisch over diens werk uitlaat: 'Si votre traduction des Revenants
avait été d'aplomb, elle aurait été. depuis longtemps, teptésentée au Théâtte Libre. Le jour
ou vous me donnerez des Revenants possibles, je les représenterai. Jusque-là, j'estime
qu'Ibsen ne doit pas être rrahi devanr le public parisien et je veux faire cette tentative dans
les meilleures conditions possibles' (geciteerd naar Sanders 1964, P349; zie ook Pruner 1964,
P425 waar gesuggereerd wordt dat het hier een brief aan De Hessem betreft).
101 Zie hiervoor Sanders 1964, P3551115 en P349. In totaal werden Antoine dus drie vertalingen
aangeboden: één in de zomer van 1888 van een 'onbekende vertaler' (zie hiervoor Sanders
1964, P349; het bericht in de Figaro maakt melding van ene meneer Heyssens, een naam die
door Pruner tot De Hessem wordt 'verbererd' (Primer 1964, p2i9n3)), één van Ibsens officiële
vertaler, Gtaaf Ptozot, die zijn begin 1889 verschenen, door Ibsen geautoriseerde vertaling in
november/december bij her Théâtre Libre had aangeboden en één van de hand van De Hessem (toen pas?; zie hiel Sanders 1964, P349) die begin maart 1890 besproken (en verworpen)
werd. Er valt ovetigens te twisten over de vraag of de kwaliteit van bijvoorbeeld de Prozorverraling wel zo slecht was. Robichez relativeert de ktitiek die men, ook latei, op het wetk
van Prozor heeft gehad. Hij spreekt van integere, loyale en vaak gelukkige vertalingen. Omdat Frans zijn moedertaal niet was, zaten er inderdaad wat onhandigheden en fouten in,
maar bij vergelijking mer Franse toneelschrijvers uit die tijd stak zijn tekst bepaald niet ongunstig af (Robichez 1957, P227-235). Maar vergelijk hier Dikka Rcque r930, P39: De gebroeders
De Goncourts noemden het wootdgebtuik in de Prozors versie van De wilde eend 'livresque'.
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archivaris aan het Théâtre Libre verbonden. Dominee Manders was van zijn
hypocriete kantjes ontdaan en werd zo voor de Franse pers het sympathiekste
personage van het stuk.102
Het is opmerkelijk dat Antoine zo weinig haast heeft gemaakt met de enscenering van Ibsens Spoken. Het was de invloedrijke, Franse criticus Jules Lemaïtre
die het stuk in augustus 1889 besprak en de naam Ibsen in Parijs op ieders lippen
deed belanden. In september 18851, t e Berlijn, presenteerde de Freie Bühne zich
uiterst succesvol met Spoken aan het publiek en het lijdt geen twijfel dat de berichtgeving hierover ook in Parijs doordrong. 103 Zag Antoine het stuk eigenlijk
niet zitten en was het Zola die hem in januari 1890 alsnog overstag deed gaan en
hem in contact bracht met De Hessem, één van de vertalers? Of is het inderdaad
zo, wat Pruner ons wil doen geloven, dat Antoine Ibsen onder de best mogelijke
condities in Frankrijk wilde introduceren - in een onberispelijke vertaling en een
heldere bewerking - en daar wel twee jaar geduld voor op kon brengen?104 In ieder
geval kan er, waar het om Ibsen in Frankrijk gaat, gesproken worden van een weinig overtuigend begin: twintig jaar met af en toe een artikel gevolgd door twee
jaar aarzelen voordat de eerste enscenering een feit was.
Op 30 mei 1890 konden eerst de pers, schrijvers en vrienden van de leden
van het Théâtre Libre kennis maken met Spoken. Later zou de voorstelling nog één
keer herhaald worden voor de leden van de vereniging. 105 Over de enscenering
zelf verschaft de secundaire literatuur maar verbazend weinig informatie. Pruner
gaat ervan uit dat hij geheel in overeenstemming was met de naturalistische principes van het Théâtte Libre, zoals die door Antoine verwoord waren in een tweehonderd pagina's lange brochure die vlak voor de première van Spoken verschenen
was. Het gaat daarbij om een manier van ensceneren die zoveel mogelijk overeenkomt met het dagelijks leven en die begint bij het nauwkeurig observeren van
de werkelijkheid. In concreto noemde Antoine onder meer de volgende punten: 107

102 Pruner 1964, P428. Andere 'verminkingen' golden de scène waarin mevrouw Alving uir de
doeken doer hoe ze aan Alving verkochr werd, de scène waarin de verzekeringskwesrie aan
de orde is en de uirweidingen van Osvald over de levensvreugde en de zon [Sanders 1964,
P355nlS; zie ook Pruner ^58, P79-78).
ro3 Zie hiervoor achrereenvolgens Wars 1933, pr9X en Jasper r947, P157.
104 Zie voor deze suggesries Sanders 1964, P349 en Pruner r9Ä4, P426.
ros Zie hiervoor Waxman 1964, P93-94.
106 Pruner 1964, P428
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* een natuurlijke dictie, met veel aandacht voor nuancering en dus niet het
met neusstem declameren van de tekst,
* eenvoudige en alledaagse gebaren en bewegingen - en dus niet het aannemen van poses - met veel aandacht voor het detail, omdat het omgooien
van een kopje net zo'n groot effect kon hebben als een heftige uitbarsting,
* de nadruk moest op het ensemblespel liggen,
* het afzweren van het gebruik van spectaculaire en dure toneelkostuums
die de acteurs en (vooral) de actrices alleen maar hinderen in hun spel en
* het gebruik van zo realistisch en zo alledaags mogelijke decors; dus geen
wanden van canvas meer, maar van hout.
Het is maat zeer de vraag of Antoine zijn intenties in Spoken ook allemaal daadwerkelijk heeft weten te realiseren. Zo noemde een Scandinavische ooggetuige
het spel van mevrouw Barny in de rol van mevrouw Alving melodramatisch, wat
bepaald niet lijkt te stroken met de door Antoine beoogde natuurlijkheid. 108 Nyholms parafrase van het kritische stuk dat de criticus Sarcey aan de voorstelling
wijdde, maakt in iedet geval duidelijk dat de acteurs met hun rug naar de zaal
durfden te spelen met, naar het oordeel van Sarcey, onverstaanbaatheid als onmiddellijk gevolg. Om aan te geven waar het stuk zich afspeelde, ging Regine in
de Noorse nationale klederdracht getooid en droeg Dominee Manders een nietkatholieke toga.109
Ook de vraag over de manier waarop de Franse pers de voorstelling begroette, is nog niet definitief beantwoord. Opvallend is in ieder geval dat de
Fransen absoluut geen moeite hadden met de inhoud van het stuk, die in Duitsland en Engeland juist als schokkend en schandalig ervaren was. De bezwaren
waar de secundaire literatuur melding van maakt, betreffen uitsluitend de manier
waarop Antoine het stuk geënsceneerd had maar vooral ook Ibsens dramaturgie.

107 Zie voor dit alles Waxman 1964, pizr-135 of het veel mindet overzichtelijke (en leesbare)
Pruncr 1964, P409-423.
108 Juist in verband mer de door hem gewenste natuutlijkheid. had Antoine voor Spoken geen
professionele, 'bedorven' acreurs willen gebruiken [Primer 1964, P428).
109 Nalidin 1959, P2S-30. Dar Noorse kosruum van Régine zou kunnen impliceren dar er ook
sprake is geweest een realistisch decor in Noorse stijl, maar blijkbaar hebben noch Waxman, noch Nyholm, noch Pruner daar een concrete aanwijzing voor gevonden. Je mag
aannemen dar ze daar dan zeker melding van zouden hebben gemaakr.
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Er is in recensies sprake van 'Scandinavische mist'. Recensenten hebben het gevoel
het slachtoffer te zijn van een moedwillige mystificatie. Waarom verschijnt de
vader niet op het toneel? Wat betekent Osvalds roep om 'de zon' aan het eind van
het stuk? Waarom laat Ibsen het doek één minuut te vroeg zakken? Dat waren zo
de vragen die in dit verband gesteld werden. Maar, nogmaals gezegd, de inhoud
van het stuk, de aanval op het huwelijk en de syfilis van Osvald waren geen
onderwerp van discussie.
Alles bij elkaar genomen schijnt de Spoken van het Théâtre Libre niet echt
een succes geweest te zijn. Eenjaar later ondernam Antoine nog een poging om
Parijs te overtuigen van het belang van Ibsen.111 Op 27 april 1891 ging De wilde eend
(Le canard sauvage) in première. 112 Daarmee werd de verwarring onder de Parijse
critici echter alleen maar groter. Niemand begreep wat Ibsen met dit stuk wilde
zeggen, waarin nota bene een centrale rol voor een eend was weggelegd. Men vermoedde een diepere betekenis, maar kon die niet achterhalen. Men zag overal
symbolen, maar kon ze niet duiden. Ook wat betreft de details van deze tweede
Ibsen in het Théâtre Libre, laat de secundaire literatuur ons verder in de steek.113
De twee Ibsen-producties van het Théâtre Libre waren dan niet echt succesvol geweest, er was in de pers wel volop aandacht aan besteed.114 Als gevolg
daarvan raakte ook het commerciële circuit geïnteresseerd. De directeur van het
slecht lopende Théâtre Vaudeville, Albert Carré, was de eerste die de gok waagde.
Hij programmeerde Hedda Gabler voor een van de 'brillante matinées du jeudi'. 115
Op 17 december 18511 werd Ibsen voor het eerst in Frankrijk in een groot en mondain theater gespeeld.116 Ondanks de overdadige decors en de weelderige kostuums van de dames, werd ook deze enscenering geen succes.117 Het begon al met
de 'conférence' die aan de voorstelling voorafging. Nog voor Hedda ook maar één

110 Robichez (Robichez 1957b, pz5) en Nyholm (Nyholm 1959, P29) noemen de ontvangst teleurstellend en overwegend negatief. Sanders (Sanders 1964, P352) geeft nadrukkelijk aandacht
aan de positieve reacties, terwijl Wais (Wais 1933, p2i e.V.) en Dikka Reque (Dikka Reque
1930, p2o£) de reacties in drieën op splitsen: verontwaardigde conservatieven, enthousiaste
jongeren en redelijke 'onpartijdigen'. Van een systematische analyse van (al) de recensies
is in deze studies overigens geen sprake.
111 Op zich is dat opmerkelijk: in principe speelde het Théâtre Libre iedere buitenlandse auteur maar één keer.
112 Deze enscenering zou in totaal drie keer gespeeld worden (Waxman 1964, P13S).
113 Zie Nyholm 1959, P30 voor de reacties op De wilde eend. Een foto die het decor van De wilde eend
laat zien, dateert uit 1906, het jaar waarin Anroine het stuk opnieuw op het tepertoire nam.
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stap op het toneel had gezet, was haar gedrag door de spreker van deze avond,
Jules Lemaïtre, al veroordeeld. En dat ten overstaan van een publiek dat eraan gewend was om op de hand van de heldin te zijn en dat was opgevoed in de Franse
traditie van het 'personage sympathique'. Daar kwam dan nog eens bij dat de
top-acteurs van het Vaudeville uitsluitend gewend waren aan lichte kost. Martha
Brandes, de actrice die de rol van Hedda speelde, gaf in een interview zelfs ronduit
toe dat zij er niet veel van begreep. Het zou nog driejaar duren voor het Theatre
Vaudeville zich weer aan Ibsen zou wagen.118
Dat betekende niet dat Parijs ook drie jaar van Ibsen verstoken bleef.
Antoine zou na zijn mislukte De wilde eend geen pogingen meer doen om Parijs
voor 'de naturalist Ibsen' te winnen, maar er was intussen een nieuwe manier van
toneelschrijven en daarmee een nieuwe manier van ensceneren onrstaan. Het
waren de vertegenwoordigers van dit symbolisme, met voorop de regisseur/acteur
Lugné-Poe en de schrijver Maeterlinck, die Ibsen nu confisqueerden.
Lugné-Poe, die twee jaar als acteur onder Antoine had gewerkt, had zich
in het voorjaar van 18511 bij het Théâtre d'Art gemeld. Dit gezelschap was enige
maanden eerder - in november 1890 - op initiatief van Paul Fort opgericht. Fort
was bevriend met de dichters van het symbolisme en wilde hun een eigen theater
geven, een theater waar de schrijver alleenheerser was en waar de voorstelling

114 Met de publiciteit tond de ensceneringen in het Théâtre Libte dtong de naam van Ibsen
ook tot Italië' en het Iberisch schiereiland door (zie hiervoor Gre^erscn 1936 en Wais 1933).
Grote Italiaanse acteurs en actrices als Zacconi en Duse, die met hun tournees (ook) heel
Zuid-Europa (en ook Zuid-Amerika) besrreken, waren hier Ibsens belangrijkste ambassadeurs. Op 9 febtuati 1891 beet Eleonora Duse in Milaan de spits af met de rol van Nora.
Opmerkelijk was verder - war Zuid-Europa berreft - de vroege, met veel politiek rumour
omgeven enscenering van Een vijand van het volk in Barcelona, april 1893 (zie hiervoor ook
noot 126). Madrid maakte pas in 1896" kennis met Ibsen. Rond 1895 kwamen er ook ensceneringen in her Porrugees.
115 Robidiez 1957, P148. Vergelijk dit met Ödland 1953, P73: 'dans une série de matinees littéraires [...] donnair pour un public d'abonnés.'
116 Ter vergelijking: het Théâtre Vaudeville had 1300 zitplaatsen, het Théâtte Libre ongeveer 350.
ri7 Uir de recensies die Ödland (Ödland r953, P74) citeerr, blijkt dat deze Hedda Gabkr zich afspeelde in een Parijse salon anno 1891, dat de weelderige jurk van Hedda de portemonnee
van haar man ver te boven ging en dat Eilert na het nachtelijke hetenpartijtje, door de
conventie gedwongen, nier keurig gekamde haren en onberispelijk gestrikre das opkwam.
De rol van Jürgen Tesman paste nog het best binnen het stramien van het doorsneereperroire in het Théâtre Vaudeville.
118 Zie voor dit alles Nyholm 1959, P51, P55 en Robichez 1957, PI48, PI49.
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niets meer was dan een instrumentering van zijn gedachten. Een theater waar
het stteven niet langer was het zo nauwkeurig mogelijk reproduceren van de
werkelijkheid, maar waar het creëren van een droomwereld centraal stond. Een
theater waar de toeschouwer zich kon verliezen en waar hij, in de woorden van de
invloedrijke Mallarmé, niet zijn alledaags gezicht maar 'l'aspect le plus secret de
lui-même' zou zien." 9
Nog vóór het moment dat het Théâtre d'Art, in april 1892, om financiële
redenen zijn deuren definitief moest sluiten, zocht Lugné-Poe weer contact met
de leden van de Cercle des Escholiers, het groepje waarmee hij gedurende zijn
schoolperiode toneel had gemaakt. Op 14 november 1891 liet de groep een brochure verschijnen waarin onder meer 'stukken van Ibsen' werden aangekondigd.
Die aankondiging van stukken van Ibsen verdient enige toelichting. Wat
zag de symbolist Lugné-Poe in de stukken van de 'naturalist' Ibsen? Deak formuleerde een helder antwoord op deze vraag.
'One proposition for the new symbolist drama was the synthesis of realistic dramatic form (versimilitude of situation, conflict and character) with metaphysical
concepts. [...] The reason why Maeterlinck and other symbolists perceived the
new psychological drama to be compatible with symbolism was that they understood the revelation of hidden psychological life as the revelation of hidden metaphysical principles. The hidden ttuth of human nature was evoked by symbols,
and ultimately identified psychology with metaphysics.'120
Het is echter zeer de vraag of Lugné-Poe dat op dat moment al zo precies wist. De
doctrines voor een symbolistisch theater waren pas in 185*3 uitgekristalliseerd en
duidelijk omlijnd. Ook de meest consistente intetptetatie van Ibsen als een symbolistische toneelschtijver, Maetetlincks 'A propos de Solness Ie Constructeur',
moest op dat moment nog geschreven worden.121 Nyholm benadert de zaak dan
ook wat ptozaïscher. In haar studie wordt de stetk toegenomen belangstelling
voor Ibsen in het Parijs van die dagen benadrukt. Er waren intussen zes stukken in
vertaling verschenen, de producties van het Théâtre Libre hadden heel wat belangstelling in de pers gehad en in het Vaudeville waren de voorbereidingen
voor Hedda Gabler in volle gang. En toen bleek dat één van de Escholiers, Thadée

119 zie hiervoor Robichez 1957, P45.
rzo Deak 1984, P31.
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Nathanson, een vertaling van De vrouw van de zee (La dame de la mer) kon leveren
en dat dit stuk zich, meer dan de tot nu toe van Ibsen gespeelde stukken, voor
een poëtische (lees: symbolistische] interpretatie leende, was de beslissing snel
genomen.122
De vrouw van de zee zou op \6 december 1892, één jaar na de Hedda Gabler, in
het Vaudeville in première gaan. Ook over deze eerste symbolistische Ibsen is
maar weinig concrete informatie beschikbaar. Deak verwijst naar de uitgangspunten van het Théâtre d'Art en de Maeterlinck-producties die daar werden opgevoerd. Maar het beeld blijft vaag: een plechtige, eredienstachtige acteerstijl,
gedempte stemmen (tot onversraanbaarheid toe), een monotone dictie, een eenvoudig decor en een toneel dat in halfduistet gehuld was met af en toe een lichteffect en een maskerachtige grime.123
121 Robichez 1957, P176; Dedk 1984, P31. Robichez noemt Erhardrs Henrik Ibsen et le théâtre contemporain (1892) als de studie die belangrijk is geweest voor de perceptie van De vrouw van
de zee als symbolistisch drama (Robichez 1957, pi53n69). De vraag wie Ibsen als eerste bij
het symbolisme onderbracht, is daarmee nog niet beantwoord.
Maeterlincks artikel werd gepubliceerd in Le Figaro van 12 april 1894, één dag voor de
Franse première van het stuk. Hij zou het later onder de titel 'Le tragique quotidien' bijna
ongewijzigd opnemen in de bundel Le trésor des humbles (1896). De essentie van zijn betoog
was dat er achter de alledaagse werkelijkheid die het stuk ogenschijnlijk presenteerde een
verborgen, mysterieuze wetkelijkheid schuil ging die voor het leven veel belangrijker was.
122 Njholm 1959, P38. Omdat Narhanson er niet in slaagde om de vertaling op tijd af te leveren, werd uiteindelijk gebruik gemaakt van de vertaling van Ad. Chennevière en H. Johansen die in het vroege voorjaar van r892 bij Savine verschenen was. In hun voorwoord zetten Chennevière en Johansen uiteen dat zij De vrouw van de zee zagen als een symbolistisch
stuk dat handelde over het thema van de vrijheid. Ook Ibsen personages waren in hun
ogen symbolisch: 'beings that seem to belong to anothet world and that speak a mystical
and symbolic language, full of hidden meanings' (geciteerd naat Deak 1993, pr87).
t23 Deak 1993, pr87 en pi6o-i6y. Over de acteerstijl tekent Deak ook het volgende op: 'LugnéPoe wanted great simplicity as well as a certain awkwardness in the gestures and movements'. Ook citeert hij uit een recensie op Pelléas et Mélisande: 'The characters walk around
slowly in hieratic poses,... they speak in a tone of recitative with an irritating monotony'
(Deak t993, pro». Robichez en Nyholm hebben het in verband met De vrouw van de zee over
wirte schimmen, geen levende mensen, die uit het donker opdoemen, over 'gestes graves',
over een langzame en monotone dictie en over 'psalmodiëren' (Robichez 1957, pU4, tt5;
Nvholm t959, P39).
Robichez vat de symbolistische ensceneringsprincipes - volgens Mallarmé - als volgt samen:
'[...] Que Ia scène soit débarrassée de tout ce qui fait obstacle au rêve et particulièrement
des décors er des costumes trop précis. Que l'acteur ne l'encombre pas d'une présence
indiscrère. Qu'il se fasse oublier [...]' (Robichez 1957, P46).
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Ondanks het feit dat de enscenering tedelijk succesvol was en de pers, ondanks
alle bedenkingen, eensgezind was in de felicitaties aan het adres van de Escholiers, brak Lugné-Poe na deze productie met zijn vrienden.124 Zij wilden niet de
stukken spelen waar hij z'n zinnen op had gezet. In 1893 richtte hij, samen met
Camille Mauclair en Vuillard, het Théâtre de l'Oeuvre op. Als thuishaven werd
het Bouffes du Nord gekozen, een wat achteraf gelegen theater dat plaats bood
aan ongeveer duizend toeschouwers. Net als de voorstellingen van Antoines
Théâtte Libre, waren de voorstellingen van het Théâtre de l'Oeuvre besloten en
werden ze één, hooguit twee keer herhaald.125
Gedurende het eerste seizoen dat het gezelschap actief was, stond Ibsen
maar liefst drie keer op het programma: als openingsvoorstelling speelde men op
6 oktober 1893 Rosmersholm, op 10 november, één maand later, volgde Een vijand
van het volk (Un ennemi du peuple) en op 3 april 1894 Bouwmeester Solnes5 [Solness Ie
constructeur). In een manifest van Mauclair, dat in oktober 1893 in Mercure de
France werd afgedrukt, werden Rosmersholm en Bouwmeester Solness de meesterwerken van het symbolisme genoemd en Ibsen de beste vettegenwoordiger van
de artistieke agenda van het Théâtre de l'Oeuvre. Mauclair karakreriseerde die
agenda met de volgende sleutelwoorden: rebellie, conrroverse, moderne schoonheid, nieuwe moraliteit, libertijnse ideeën, individualisme, elitairisme en estheticisme. Het programma van het Théâtre de l'Oeuvre had dus niet alleen een artistieke, maar ook een duidelijke politiek-maatschappelijke component.126
Graaf Prozor, Ibsens officiële vertalet en vertegenwoordiger in Frankrijk,
had het intussen raadzaam geacht iemand te sturen die de roen vierentwintigjarige Lugné-Poe met raad en daad terzijde kon staan. Het werd de Deense schrijver en regisseur Herman Bang. Op het moment dat Bang in Parijs arriveerde,
waren de repetities voor Rosmersholm al in volle gang. De aanrekeningen die Bang
maakte over de siruatie zoals hij die aantrof, maken veel duidelijk over acteren
volgens de principes van het symbolisme.

124 Robichez (Robichez 1957, P156) specificeert dit verder niet.
125 Eén generale repetitie voor schrijvers, kunstenaars en critici plus een première voor betalend publiek (Deak 1993, pz8i, 1183); zie ook de speellijst die Robichez geeft; Jasper 1947, pt78
heeft het over één kosruumreperirie plus rwee voorstellingen voor een beperkr publiek.
126 Deak 1993, pi86.
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'When I arrived, rhey were already rehearsing. They began with the second act,
and I saw that I had fallen right into the midst of a symbolist theatre. They acted
Ibsen as if they were doing Pelléas and Mélisande. The mise-en-scène of Rosmersholm is without any firm contours. The actors drift restlessly ovet the stage, resembling shadows drifting continuously on the wall. They like to move with
their arms spread our, their elbows at their sides and fingers stretched out like
the apostles in old paintings who look as if they had been surprised in rheir
worship.
The diction corresponds to this strange appearance. The contours of the lines are
erased in an ascending and descending chant that is never-ending in its monotony. Like in an Russian hymn, its aim is to create a single ongoing mood, and it
takes the life out of the individual wotds by weaving them into some kind of
spoken song.
It was obviously that the intention was to create a gloomy atmosphere. All colors,
all details, wete etased in order to achieve it. "The white horses" were rhe main
character in this production of Rosmersholm. Rosmer's estate was enveloped in a
bizarre and ghostlike atmosphete in which characters appeared like shadows,
strange sleepwalkers mumbling barely recognizable words, the victims of a secret
• .

.127

mghrmare.
Bang, die weinig zag in het symbolisme, wekt verderop in zijn dagboek de indruk
dat hij erin slaagde om de enscenering in realistische richting bij te sturen, maar
hoewel de concrete informatie schaars is, doen de recensies toch anders vermoeden. Het zijn dezelfde elementen die weer opduiken: een halfduister toneel, een
nier-realistische, sterk aangezette grime, een niet-realistische acteerstijl en een
psalmodië'rende dictie. Het decor zou een vereenvoudigde uitvoering van de door
Ibsen voorgestelde ruimte geweest zijn. Opvallend was het realistische gehalte
van de kostuums. Rebekka West ging als een Parisienne gekleed en Rosmer als
een Franse priester. Brendel deed in zijn uiterlijk denken aan 'Tolstoï gekleed
als boer'.128

127 Geciteerd naar Deiïk 1984, P31-32. Bangs dagboekaantekeningen weiden ruim twee weken
na de première, op 18 oktober 1893, in een Noorse krant (Bergens Tidende) gepubliceerd.
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128 Deze beschrijving is gebaseerd op Dedk 1984 en op Deak 15193. Vergelijk Deak 1993, P198:
'The degree ro which Rosmersholm's novelry rraumarized French crirics can be seen also in
rhe facr thar rhe rwenry or so crirics who reviewed rhe producrion paid very little attention to staging.' Deak ontleent zijn informatie over de enscenering dan ook voor een belangrijk deel aan recensies die in 1894 en 1895 in Noorwegen en Engeland verschenen,
naar aanleiding van een tournee van het Théâtre de l'Oeuvre.
Over de belichting van Rosmersholm is Deak (Denk 1993, P191-192) wel tamelijk concreet:
Vuillard, die ook her decor onrwierp. gebruikte voornamelijk voerlicht en spots. Door de
intensiteit van het voetlicht te verminderen, creëerde hij een half-duisrer roneel waarop
met behulp van de spors - al dan nier in een bepaalde kleur - personages een exrra accent
konden krijgen. Het tesultaat was 'droomachtig'.
De perscitaten die Ödland 1953, PI12-113 geeft, wijzen min of meer in dezelfde richting:
een kleine salon in I, III en IV en in II de werkkamer van Rosmer met een tafel voor een
glazen deur of venster, en overal boeken. Robichez spreekr in verband mer Rosmersholm
over een decor dar naar alle waarschijnlijkheid zoveel mogelijk van duidelijke lijnen, van
anekdotiek ontdaan was (Robichez 1957, P247). En wat het acteren berreft: over de nietnatuurlijke, statische acteerstijl van Lugné-Poe zelf lijken Deak en Robichez her wel eens.
Maar daar waar Deak de acteerstijl van Lugné-Poe afzet tegen de realistischer acterende
rest van het gezelschap, trekr Robichez een lijn russen Lugné-Poe plus zijn actrices en zijn
(realistischer acterende) acteurs. Lugné-Poe zelf heeft gezegd dat hij, wat zijn manier van
acreren berrefr, door de Duitsers beïnvloed is. Robichez acht dat onwaarschijnlijk, maar
zie bijvoorbeeld Tömqvisr 1996, p89 en vergelijk hier de speelstijl van de Freie Bühne, waar
sprake is van 'Kunstpausen'. In Parijs ging het verhaal dat het 'statische en trage' acteren
van Lugné-Poe alles te maken had met het feit dat hij z'n teksten nooit kon onthouden.
Hij was daardoot gedwongen om in de buurt van het souffleurshok te blijven staan (statisch) en pauses in te lassen (ttaag) om z'n tekst weer op re pikken (Robichez 1957, P254). In
verband met de 'belachelijke' kostumeting citeett Ödland de volgende passage uit een
brief van Bang aan Brandes, nadar deze zich hierover beklaagd had: 'Franse acteurs vormen zich nu eenmaal een bepaald beeld over hoe wij, Noorderlingen, gekleed gaan. Daar
kon ik niets aan veranderen. Wanneer Parijse acteurs voor onze stukken kostuums en koppen van boeren en kleinburgers kiezen, dan is dat iets wat in de stukken zelf zit' (Ödland
1953, P109,110-112). Shaw noemde de grime van Morrensgird 'inappropriarely exaggerated', alsof die was verzorgd door 'an ultra-Impressionist painter who had recklessly abused
his opporruniry' (Dcdk 1984, P35).
129 Robichez somr een aanral incidenren op: 9 december 1893: Auguste Vaillant pleegt een
bomaanslag op het Palais Bourbon ('Huis van Afgevaardigen'); 4 april 1894: de dag na de
première van Bouwmeester Solness in het L'Oeuvre raakt Laurenr Tailhaude, 'conférencier'
van het L'Oeuvre, gewond bij een aanslag in resraurant Foyot; 24 juni 1894: presidenr
Carnot vermoord door Caserio (Robichez 1957, P212).
130 Zie voor dir alles Nyholm 1959, P42-43 en Deak 1993, P199-203. Om re laren zien hoezeer de
Franse politieke context de receptie van Een vijand van her volk bepaalde, maakr Deak een
vergelijking mer de Engelse première van het stuk, een halfjaar eerder, die zonder wanklanken verliep. Robichez noemt behalve de anatchistische jeugd nog twee jonge publieksgroepen die in het L'Oeuvre bij Ibsen hun hart konden ophalen: de nostalgische
jeugd en de jeugd die een terugkeer naar her christelijk geloof voorsrond. Robichez wijst
in dit verband op de religieuze gevoeligheid, her zondebesef, her schuldgevoel van de gewezen predikant Rosmer en op her srerke, onbuigzame geloof van Brand (Robichez P217-
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In de artistieke agenda van het Théâtre de l'Oeuvre zoals Mauclair die formuleerde, was dus niet alleen het symbolistisch gedachtengoed verwerkt, maar zat ook
een duidelijke politieke component. Dat eerste seizoen van het Théâtre de
l'Oeuvte viel samen met een essentiële fase in de geschiedenis van het anarchisme. De repetities van Een vijand van het volk waren ten tijde van het proces tegen
Ravachol, die schuldig werd bevonden aan het plegen van een aantal aanslagen
en tet dood werd veroordeeld.129 Demonstraties tegen deze veroordeling waren
aan de orde van de dag en de stemming onder de met het anarchisme sympathiserende jonge schrijvers en kunstenaars, die de voorstellingen van Lugné-Poe's
gezelschap frequenteerden, was opgewonden. Met minachting werd neergekeken
op het burgerdom dat verantwootdelijk was voor deze veroordeling. Een vijand
van het volk waatin uitsptaken vallen te beluisteren als 'de meerderheid heeft
nooit gelijk' en 'de sterkste is hij die het meest alleen staat' moest onder die omstandigheden wel weetklank vinden. Voor het instuderen van het vierde bedrijf,
waarin Stockmann zijn grote toespraak houdt, waren dan ook meer dan honderd
figuranten op komen draven, die tijdens en na de repetities verhitte discussies
voetden. De première zelf liep uit op een politieke manifestatie, niet in de laatste
plaats door de voordracht van Tailhade die eraan voorafging. Hij wist een groot
gedeelte van het publiek te shockeren door het stuk ronduit een apologie van het
anarchisme te noemen, waatbij hij ook nog eens vetbanden legde met de Franse
actualiteit.130

218, P223-224). Hij had hier ook Bouwmeester Solness kunnen noemen. Zie ook Liet 1996,
P99-100.
Op 14 april 1893 - dus zeven maanden vóór de Parijse première - was in Barcelona ai de
Caralaanse versie van Een vijand van het volk in première gegaan. Dat Ibsen op het Iberisch
schiereiland mer dit stuk werd geïntroduceerd, en nier met Hen poppenhuis of Spoken, had
re maken met de polirieke doeleinden die men nastteefde: bevrijding van de culturele en
politieke dominantie van het als reacrionair beschouwde Madrid. Ook in Barcelona werd
Ibsen na de première, waar mer spanning naar was uitgekeken, geannexeerd door de anarchisren. En ook hier waren heftige discussies her gevolg. Her stuk kon - overigens in
combinatie met een populaire revue - dan ook tamelijk lang op het repertoire blijven
(Greflersen 1936, P52; P53-54; P55; P59). De voorstellingen van Een vijand van liet volk in
Barcelona waren dus de eersre buiren Noorwegen waarbij Ibsen in her licht van actuele,
politieke gebeurtenissen werd geïnrerprereerd. Parijs (niet alleen in november 1893, maar
ook in maart 1898 en februari 1899), Moskou (oktober 1900) en Petersburg (1901) zouden
later nog volgen. Voor de gebeurtenissen in Rusland: zie Nilsson 1957, P218-19; AmiardChevrel 1979, P213; Krag 195e;, P297.
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Informatie over de manier waarop het stuk geënsceneerd was, is ook dit keer
schaars. Eén van de figuranten tekende later zijn herinneringen op. Omdat
Lugné-Poe geen geld had om honderd figuranten van kostuums en grime te voorzien en daarbij ook niet geïnteresseerd was in een transformatie van jonge Parijzenaars in burgers van een Noorse provinciestad - dat zou de universele strekking van het stuk maar in de weg staan - moest volstaan worden met de volgende
kunstgrepen: de kragen van de jasjes werden opgezet, de randen van de vilten
hoeden naar beneden geslagen en de overjassen werden binnenstebuiten gekeerd.
Ook het kostuum van Lugné-Poe, in de rol van Stockman stelde niet veel voor: een
versleten overjas en daaronder een oude smoking. Het decor was een kale
kamer, alleen voorzien van de meeste essentiële meubelstukken.131
Ruim twee weken na Bouwmeester Solness, de derde Ibsen die dat seizoen in het
Théâtre de l'Oeuvre te zien was, werd er ook in het Vaudeville weer een poging
met een stuk van Ibsen gewaagd. Op 20 april 1894 ging daar, opvallend laat in vergelijking met Duitsland en Engeland, Eeit poppenhuis (Maison de poupée) in ptemière.132 De rol van Nora werd gespeeld door de actrice Gabrielle Réjane, in die dagen
dé lievelinge van het Parijse publiek. Er werd met spanning naar de productie uitgekeken en als we Nyholm mogen geloven, was dit wat de reacties van het grote
publiek betreft de eerste werkelijke 'overwinning' die Ibsen in Frankrijk boekte.
Het lijkt erop dat dit succes alles te maken had met die hoofdrolspeelster.133 Vier
avondvoorstellingen waren niet genoeg om aan de vraag naar kaartjes te voldoen.
De enscenering zou eenjaar latet dan ook hernomen worden.134
Het getal vier in dit verband relativeert het succes overigens wel. Het is
goed om er nog eens op te wijzen dat ook de producties van Antoine en Lugné-Poe
131 Zie voor dit alles Deak 1993, P199-200. Voor de laatste Ibsen-enscenering van dar eersre seizoen, Bouwmeester Solness, werd niet van dit stramien afgeweken: sjofele kosrumering,
srerk aangezerre grime en een eenvoudig decor. Alleen voor het decor van het laatste bedijf had het gezelschap zich extra inspanningen getroost (Deak 1993, P205-206).
132 In besloren kring was het stuk al in 1892 te zien geweest. Zie hiervoor Robichez 1957,
PI5IH51; P434.
133 Nyholm 1959, P55-58. Törnqvist 1996, P90. Ook de pers was vriendelijker dan anders, al had
men wel wat bedenkingen over het gedrag van Nora en vond men haar verrrek aan her
slor onnodig en absurd. Anders dan bij Spoken werd in dit geval de inhoud van Ibsens stuk
dus wel bediscussieerd.
134 Dikka Reque 1930, P44n.
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alleen door de 'happy few' bezocht werden. Hoe fel de reacties in de pers ook
waren en hoe succesvol en vooral rumoerig de voorstellingen ook verliepen, het
waren gebeurtenissen die zich in kunsttheaters, voor de ogen van een beperkt,
elitair publiek voltrokken. Pas toen het gezelschap op 26" december van 1894, acht
maanden later dus, Een vijand van het volk hernam, was er sprake van een 'two
weeks' run'. Dit was een noviteit voor Parijs en een groot succes voor Ibsen en her
L'Oeuvre.135
Het Théâtre de l'Oeuvre bleef voorlopig ook de plaats waar de Parijzenaar
naar toe moest om Ibsen te zien. Op 8 mei 18515 g m g Kleine Eyolf (Le petit Eyolfj in
première, op 22 juni van darzelfde jaar Brand, op 23 juni 1896 volgde Pijlers van de
samenleving (Les soutiens de la société')136, op 12 november 1896 Peer Gynt en op 23 juni
1897 Komedie der liefde (La comédie de l'amour). Steeds betrof het hier ensceneringen
in de beste symbolistische ttaditie.
Tegen dat symbolisme echter kwam langzamerhand steeds meer weerstand. In januari 1897 verscheen er een artikel van Georg Brandes in het Franse
Cosmopolis. Daarin stelde hij dat de Fransen Ibsen nier begrepen en hekelde hij
de manier waarop Ibsen door Lugné-Poe werd geënsceneerd. Het artikel had tot
gevolg dat men zich ook in de Franse pers meer en meer ging afvragen of dit nu
wel de manier was om Ibsen te ensceneten. Uiteindelijk viel ook Ibsen Lugné-Poe
openlijk af. In een interview verzette hij zich nadrukkelijk tegen het symbolisme
'met al z'n belichtingseffecten'.137 Zijn nieuwe stuk John Gabriel Borkman vertrouwde hij dan ook niet meer toe aan Lugné-Poe, maar aan Paul Ginisty, de
ditecteut van het Odéon, een theater dat door Robichez omschreven wordt als
'het museum voot het klassieke teperroire'.138 Lugné-Poe begreep dat de bakens
verzet moesten worden en deed dat vervolgens ook. In de zomer van 1897 schreef
hij een manifest waarin hij afstand nam van het symbolisme. In het vervolg zou
hij, zo kondigde hij aan, alleen nog maar toneelstukken op het repertoire nemen
waar een waarachtige schildering van mensen en het leven werd nagestreefd.139
Een tournee door Noorwegen deed de rest. Met het spelen van fragmenten uit
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Jasper 1947, P178.
Jasper 15)47. P28o geeft 17juni.
Robichez 1957b, P32. SV XIX, p2io e.V.. Zie hier ook hoofdstuk negen, noot 4.
Robichez 19570^32.
Nvholm 1959. P69.
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licht Frans repertoire en door een ironiserende voordracht te houden over 'die
oude geschiedenis van het symbolisme', slaagde hij er in om de goede verhoudingen met de sceptische Noren en met Ibsen zelf weer te herstellen. Omdat Ginisty
het stuk nog steeds niet had durven brengen, verliet hij Christiania alsnog met
de rechten voor John Gabriel Borkman. Daarmee werd hij, in de ogen van pers en
publiek, gerehabiliteerd. Op 9 november 1897 ging John Gabriel Borkman in première en keerde Lugné-Poe, in de woorden van Robichez, terug naar het gezonde
verstand.140 Het Théâtre de l'Oeuvre zou Ibsen in het vervolg natuurlijk spelen
met, zo nodig, een aantal goed beredeneerde nuances.141 Niet alleen de eenmalige
voorstelling, ook het stuk zelf mocht zich over een gunstig onthaal verheugen.
John Gabriel Borkman werd gezien als een klassiek meesterwerk, Ibsen zelf werd
vergeleken met Aischylos.
Daarmee leek de weg naar de Parijse podia definitief open te liggen: op
22 januari 1898 werd Rosmersholm hernomen, op 6 februari Spoken (door Antoine dan in zijn eigen Théâtre Antoine), op 29 maart 1898 Een vijand van het volk, op 25
juni 1898 Bouwmeester Solness en op 19 februari 1899 nogmaals Een vijand van het volk.
Bij die twee reprises van Een vijand van het volk bleek nogmaals hoe explosief het werk van Ibsen onder bepaalde omstandigheden kon zijn. De eerste, opgevoerd bij gelegenheid van Ibsens zeventigste verjaardag, vond plaats op het
moment dat Parijs in de ban was van de Dreyfus-affaire. De tweede viel samen
met presidentsverkiezingen die in een zeer gespannen sfeer verlopen waren. In
beide gevallen werd de voorstelling door het publiek op de actualiteit betrokken,
wat weer heel wat tumult teweeg bracht. In oktober r899 zou Lugné-Poe hier nog
eens een reeks van veertien voorstellingen van Een vijand van het volk op laten volgen. Het was dan ook juist dit stuk dat Ibsen in Frankrijk grote bekendheid gaf,
een bekendheid die verder reikte dan de beperkte kring van trouwe bezoekers van
het Théâtre de l'Oeuvre.142
Hoe de situatie voor Ibsen na 1899 werd, lijkt dan verder een kwestie van
interpretatie van de feiten. Bij Robichez heet het dat Ibsen minder en minder ge-

140 Robichez 1957b, P32.
141 'Moins d'excentricité, un jeu plus discret, ce compromis entre la suggestion et Ie réalisme
[...].' Ook de kleding en het decor zou in het vervolg 'normaal' zijn. Wel hield Lugné-Poe
vast aan een gedempte belichting (Robichez 1957, P439-440).
142 Robichez 1957. P445-446;Jasper 1947, pijl.
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speeld ging worden. Ook door Lugné-Poe, die pas weer in de jaren twintig naar
zijn jeugdliefde terug zou keren. De verklaring voor deze terugval is, wat Robichez
betreft, de triomf die Rostand in december 1897 boekte met zijn Cyrano de Bergerac.
Deze wedergeboorte van de Franse elegantie en helderheid, dit nieuwe, Franse
esprit zou een omslag in de belangstelling voor Ibsen veroorzaakt hebben.143
Nyholm beootdeelt dat anders. Lugné-Poe en Desprès bleven Ibsens werk
nog jaren lang opvoeren en het oeuvre vond in de Russen George en Ludmilla
Pitoëff nieuwe, talentvolle vertolkers.144 De visie van Jasper lijkt daar op aan te
sluiten. Wat haar betreft was de strijd rond Ibsen pas na de eeuwwisseling in zijn
voordeel beslist. Zij noemt in dit verband de triomfen die Desprès in oktober 1903
boekte als Nota. Ook van deze voorstelling wordt wel gezegd - meldt Jasper - dat
het de eerste zou zijn waarbij pers en publiek een eensgezind enthousiasme voor
Ibsen aan de dag legden.145 Een maand later volgden drie succesvolle voorstellingen van Spoken in Théâtre Antoine. Ook de kassa-opbrengsten zouden in die jaten
langzaam aan een stijgende lijn gaan vertonen. Over die drie keer Spoken schreef
Antoine: 'Les recettes ont été magnifique, presque aussi fortes que celles d'une
nouveauté. Décidément, Ibsen finira par pénétrer dans le grand public.' Toen
Antoine in 1906 De wilde eend nog een keer op het repertoire nam, was het stuk
goed voor ruim drie weken volle zalen.146
Daar staat tegenover dat het nog tot 1921 zou duren totdat Frankrijks
meest prestigieuse gezelschap, de Comédie Française, zich aan Ibsen durfde te
wagen. Na Een vijand van het volk volgt in 1925 Hedda Gabler. Nader onderzoek zal
uit moeten wijzen hoe het Ibsen, na 1899, in Ftankrijk werkelijk is vergaan.147
3.6
Samenvatting en conclusies
In 1850 debuteerde Ibsen als toneelschrijver. Na een lange periode waarin hij
slechts incidenteel succes boekte, maakte hij in 1866 met Brand in heel Scandinavië
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Robichez 1957b, P34Nyholm 1959, pyz.
Jasper 1947^192-193.
Dikka Reque 1930, P204.
Ödland 1953 geeft nog een aantal opvoeringsjaren voot Spoken (1924, 1942, 1946), De wilde
eend (1922-29 (op het tepettoire bij het L'Oeuvre), 1934,1939) en Hedda Gabler (1905,19111919 (bij het L'Oeuvte), 1925,1928,1936,1943). Zie in dit verband ook Gravier 1964, pi8: in
Parijs is er sinds 1939 geen jaar zonder Ibsen gepasseerd.
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definitief naam als schrijver. In 1869 brak hij met Verbond der jongeren door als
schrijver van nieuw, spraakmakend toneel. Na dat succes van Verbond derjongeren
begonnen de Scandinavische theaters ook een grote(re) belangstelling voor Ibsens
vroege historie-stukken aan de dag te leggen (1871-1877). Met Pijlers van de samenleving (1877) evenaarde hij het succes van Verbond derjongeren. Tot 1899 zou er om
het jaar een nieuw stuk van Ibsen verschijnen, dat in de regel direct door de
Scandinavische theaters op het repertoire genomen werd.
Al in 1872 verschenen er toneelstukken van Ibsen in Duitse vertaling en in 1876
was er voor het eerst een stuk van hem op een Duits podium te zien (De Kroonpretendenten). In de jaren 187CÎ en 1877 werd in Duirsland ook een aantal van zijn
andere nationalistisch-romantische stukken opgevoerd.
In 1878 leek het er even op dat Ibsen ook in Duitsland al definitief naam
zou maken met Pijlers van de samenleving. Het stuk was zeer snel na publicatie in
verschillende Berlijnse theaters te zien en veroverde in de loop van het jaar grote
delen van Duitsland en Oostenrijk. Ibsens volgende stuk, Een poppenhuis (1879),
werd dan ook onmiddellijk in diverse sreden opgevoerd. Echter zonder succes.
Het publiek bleef weg, afgeschrikt door de inhoud van het stuk en door Ibsens
dramaturgie. Met het volgende stuk, Spoken (1881), werd dat er niet beter op. Tussen 1880 en 1886 waren er nergens in Duitsland stukken van Ibsen te zien. Vertalingen van en publicaties óver zijn werk verschenen er wel.
Pas begin 1887, na een aantal besloten voorstellingen van Spoken leek het
tij te keren. Binnen twee jaar tijd beleefden Een vijand van het volk, Rosmersholm, De
wilde eend en De vrouw van de zee hun Duitse ptemière en werd ook Een poppenhuis
weer op het repertoire genomen. Nadat de Freie Bühne in 1889 mer Spoken geopend had, leek de naam Ibsen definitief garant te staan voor succes. Vanaf dat
moment bleef zijn weik een vast bestanddeel van het repertoire. Otto Brahm (tot
1912), Carl Heine (1898-1901) en Lindemann en Dumont (1901-1932) zijn in dit
verband belangrijke namen. Precieze gegevens ontbreken echter.
Het beeld voor Engeland wijkt hier aanzienlijk van af. Na een periode van zeventien jaar (1872-1889) waarin voornamelijk over Ibsen gepubliceerd werd - vooral
de verdiensre van Edmund Gosse en William Archer - volgde een periode van zeven
jaar (1889-1896") waarin zijn werk zowel tot heftige discussies in de pers leidde
(met als hoogtepunt de controverse rond Spoken (1891), als vijf keer goed was voor

104

VAN

BERGEN

TOT

BARCELONA

wekenlange voorstellingsreeksen. Het ging hierbij om ensceneringen van Een
poppenhuis (1889, met een reprise in 1892), Hedda Gabler [1891), Bouwmeester Solness
(1893), Een vijand van het volk (18513) e n Kleine Ej>olf(i89ój. Daarna bleef het jarenlang stil rond Ibsen en zijn werk. Pas vanaf 1913 groeide de belangstelling weer en
was hij, alleen in Londen al, goed voor gemiddeld twee producties per jaar.
De geschiedenis van Ibsen in Frankrijk is nauw verweven met de geschiedenis van
twee Parijse avant-garde-theaters. Na een lange periode waarin uitsluitend en dan
nog slechts mondjesmaat óver zijn werk gepubliceerd werd (1871-18510), bracht
eerst Andté Antoine in zijn Théâtre Libre, het podium van het naturalisme, Spoken
(1890) en De wilde eend (1891) uit. Daarna onrfermde Lugné-Poe zich over Ibsens
werk. Gebruikmakend van een symbolistische theaterpoëtica, ensceneerde hij De
vrouw van de zee (1892) en vervolgens, als directeut van het Théâtre de l'Oeuvre, acht
andere Ibsen-stukken: Rosmersholm (1893), Een vijand van het volk (1893), Bouwmeester
Solness (1894), Kleine Eyolf (1895), Brand (1895], Pijlers van de samenleving (1896), Peer
Gynt (1896J en Komedie der liefde (1897). Slechts twee keer was Ibsen gedurende die
periode in het wat grotere en mondainere Théâtre de Vaudeville te zien : een mislukte Hedda Gabler in 1891 en een succesvolle Een poppenhuis in 1894.
In 1897 zwoer Lugné-Poe het symbolisme af. John Gabriel Borkman dat hij
in november 1897 ensceneerde, werd zeer gunstig ontvangen en een klassiek
meesterwerk genoemd. Een aantal reprises volgde. Zeer succesvol was ook Een
vijand van het volk dat in 1899 vijftien keer kon worden opgevoerd. Net na de
eeuwwisseling was Ibsen eveneens goed voor een aantal succesvolle producties.
Daar staat tegenover dat het nog tot 1921 zou duren voordat Frankrijks meest
prestigieuze gezelschap, De Comédie Ftançaise, zich aan Ibsen zou wagen.
Wanneer we de inhoud van dit hoofdstuk nog eens bezien, springt een aantal
zaken in het oog.
1 Duitsland was er, na de Scandinavische landen, als eerste bij. Na Duitsland volgde Engeland en kort daarop ook Frankrijk.
2 Duitsland is het enige Europese land waar vóór r9oo ook het vroege nationalistisch-romantische werk is opgevoerd. Incidenteel zou dat na de eeuwwisseling eldets ook wel gebeuren.
3 De secundaire literatuur laat alleen voorzichtige conclusies toe, maar het
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lijkt erop dat de stukken van Ibsen in Duitsland vanaf 1887 deel zijn blijven uitmaken van het repertoire. In Engeland volgde op een periode waarin hij veel gespeeld werd (18851-1896') een periode waarin het erg stil werd
rond zijn persoon en zijn werk (18517-1913). Pas vanaf 15113 zou de belangstelling weer aangetrokken zijn. Het onduidelijkst is de situatie in Frankrijk. In ieder geval werd hij daar vanaf 18510 veel gespeeld, maar van een
groot (publieks)succes lijkt pas rond de eeuwwisseling sprake. Het feit dat
de Comédie Française zich vanaf 1921 aan Ibsen waagde, kan erop wijzen
dat hij pas vrij laat deel is gaan uitmaken van de Franse theatercultuur.
Opvallend is de lange looptijd van een aantal Ibsen-producties in de commerciële, Londense theaters. De cijfers voor Parijs steken daar schril bij af:
twee, hooguit drie (besloten) voorstellingen in het Théâtre Libre en het
Théâtre de l'Oeuvre; vier succesvolle voorstellingen van Een poppenhuis in
het Théâtre de Vaudeville. Cijfers voor Scandinavië en Duitsland zijn niet
beschikbaar.
Opvallend is ook het verschil in receptie. In Engeland werd Ibsen in de
pers vooral met morele maatstaven gemeten. De nadruk lag op het al dan
niet vermeende schandaalkarakter van zijn stukken. In Frankrijk had
men met name moeite met Ibsens dramaturgie en met de ensceneringsstrategie van Antoine. De morele kant speelde een veel minder belangrijke
rol. In Duitsland lijken bezwaren tegen de controversiële inhoud en tegen
Ibsens dramaturgie even zwaar gewogen te hebben.
In Frankrijk ontstond er daarnaast opschudding over de politieke lading
die de stukken van Ibsen zouden hebben. Dat gold vooral voor Een vijand
van het volk dat door Parijse anarchisten werd geannexeerd. In Noorwegen
had een aantal stukken die politieke lading ook. Ze werden onmiddellijk
in contemporaine partij-politieke termen uitgelegd.
Vooral in Frankrijk (Antoine, Lugné-Poe) maar ook in Duitsland (Brahm,
Heine, Dumont en Lindemann) heeft een aantal theatermakers voor een
specifieke benadering gekozen. Vaak was maar heel moeizaam te achterhalen hoe die ensceneringen er nu precies uit hebben gezien en hebben
geklonken. In een aantal gevallen bleek dat deze ensceneringen aanzienlijk minder afweken van de toenmalige theaterpraktijk dan gewoonlijk
wordt aangenomen of nauwelijks voldeden aan de door de regisseurs zelf
geformuleerde uitgangspunten.
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