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Van schandaalauteur tot didacticus 

De zomer van Edward Bond 
De naam Bond doet de meesten 

onder ons meteen aan Saved (1965) 
denken, het stuk waarin een baby met 
zijn eigen faeces besmeurd en daarna 
gestenigd wordt, en dat de Britse 
censuur in de persoon van Lord 
Chamberlain weigerde in het publiek 
te laten opvoeren zonder aanpassing 
van aanstootgevende scènes en uit-
drukkingen. Early Morning (1968) 
werd in zijn geheel verboden wegens 
vermeende laster aan publieke symbo-
len zoals Queen Victoria, Disraeli en 
Florence Nightingale en allicht we-
gens zijn centrale metafoor, het kan-
nibalisme. De herrie die deze stukken 
schopte, leidde alvast tot het afschaf-
fen van de toneelcensuur in 1968 en 
bezorgde Bond een reputatie die een 
onpartijdig oordeel over zijn toneel-
werk bemoeilijkt. Het duurde dan ook 
een tijdje vooraleer hij echt naar 
waarde werd geschat. 

Brutale beelden 
Bond is in 1934 in Holloway, 

Noord-Londen geboren uit een arbei-
dersgezin. Op zijn vijftiende verliet hij 
de school en pas na diverse jobs, twee 
jaar militaire dienst in Wenen (1953-
55), wat (slechte) poëzie en enkele 
kortverhalen begon hij zich op toneel 
toe te leggen. In een vijftiental kortere 
(niet-gepubliceerde) stukken (waar-
van vijf voor radio en één voor t.v.) 
leerde hij het ambacht vooraleer hij 
The Pope's Wedding opstuurde naar 
de English Stage Company, een to-
neelgezelschap dat nieuwe schrijvers 
kansen wou bieden. Het werd in 1962 
in het Royal Court Theatre opge-
voerd. Daarmee startte een jarenlan-
ge samenwerking tussen Bond en het 
Court. In de twintig jaar die volgden 
legde Bond een zeer grote activiteit 
aan de dag. Naast dertien lange en een 
drietal kortere (Stone, Grandma Faust 
en The Swing) schreef hij ook gele-
genheidsstukken voor de anti-apart-
heids- en de anti-nucleaire bewegin-
gen (Passion en Black Mass), filmsce-
nario's (waarvan Blow Up en Walk-
about de gekendste), libretto's (We 
Come to the River, The English Cal), 
teksten voor ballet (Orpheus), adap-
taties (van Middleton, Webster en 
Ibsen), vertalingen (van Tsjechov en 
Wedekind), songs en poëzie en heel 
wat theoretische teksten al dan niet in 
aanvulling op zijn creatief werk. 

Bond verdeelt zijn toneeloeuvre tot 
op heden in drie reeksen. AI is 
dergelijke indeling ietwat arbitrair 
— bepaalde thema's en methodes ke-
ren terug— toch is ze min of meer 
bruikbaar. De eerste reeks eindigt met 
The Sea (1973) en omvat naast The 
Pope's Wedding, Saved en Early 
Morning nog Narrow Road to the Deep 
North (1968) en Lear (1971). In deze 
stukken zoekt het hoofdpersonage 
kennis en wil het inzicht in zijn situatie 
verwerven. Tijdens zijn 'Bildung' 
dient het af te rekenen of tot een 
compromis te komen met een tegen-
stander, veelal een afsplitsing van 
zichzelf. Bond is hierbij niet geïnteres-
seerd in psychologie of psychoanalyse 
en wenst evenmin het vaak dodelijke 
conflict of het moment van inzicht 
klassieke allures te geven (geen anag-
norisis, dus). Theater schrijven bete-
kent voor hem sociaal engagement: 
de zieleroerselen van het individu 
gaan hem niet aan en de tragedie vindt 
hij te reactionair omdat de strijd van 
de held met een hem ongunstig nood-
lot meestal eindigt met zijn dood of 
edelmoedige berusting. Het absurd 
theater verkondigde indertijd een 
soortgelijke cynische en pessimistische 
boodschap. Het leven heeft natuurlijk 
zin, zegt Bond, maar het is de mens die 
er die zin aan geeft en dat kost, zoals 
de ervaring leert, soms moeite. Bonds 
realisme houdt het midden tussen een 
nefast pessimisme en een naïef opti-
misme. 

Bond neemt ook afstand van het 
naturalisme. Hij gelooft meer in het 
sociaal determinisme van de omge-
ving dan in erfelijkheid maar herhaalt 
dat de mens in staat is zijn omgeving 
om te vormen, geschiedenis te schrij-
ven in plaats van ze te ondergaan. In 
de praktijk dringt hij in het begin aan 
op sobere, bijna abstracte enscenerin-
gen gekenmerkt door het expressief 
gebruik van slechts enkele betekenis-
volle rekwisieten. Het toneelbeeld 
moet de relevante maatschappelijke 
kenmerken bezitten, ze niet zomaar 
afbeelden. Voorts is de belichting 
vaak symbolisch. Het dialect en idio-
matisch taalgebruik van Bonds perso-
nages is minder bedoeld als lokale 
kleur dan wel als klassekenmerk. De 
personages zijn immers geen afge-
ronde, individuele karakterstudies 
maar sociale functies zoals bij Brecht. 
Bonds 'sociaal realisme' spitst zich toe 
op de relatie tussen het individu en zijn 

maatschappij en vervangt psycholo-
gische motivatie door maatschappe-
lijke causaliteit. De sociale situatie 
heeft steeds voorrang op het persona-
ge waarvan we geen totaalbeeld te zien 
krijgen maar contrasterende facetten, 
verschillende reacties op verschillen-
de situaties, met het gevolg dat dit 
personage ook nooit echt centraal 
komt te staan. Deze contrastieve 
(overigens postmodern aandoende) 
methode verklaart Bonds overvloedig 
gebruik van anachronismen waarbij 
onverhoedse juxtaposities van stand-
punten, waarden, personages of toe-
standen met een schok bij het publiek 
een licht doen opgaan. Ze bepaalt de 
episodische structuur van zijn eerste 
stukken die zorgt voor het discontinue 
verloop van het verhaal of de discon-
tinue ontwikkeling —bete r verande-
ring dus— van de personages. Ze 
voert uiteindelijk naar.het gebruik van 
simultane scènes in We Come to the 
River (1976), een opera op muziek van 
Hans Werner Henze en later in The 
Fooi (dit keer zonder simultane dia-
loog). 

Bonds eerste toneelstukken zijn 
eerder dramatisch dan narratief: veel 
moet blijken uit de actie want de 
dialoog is geconcentreerd en de korte 
replieken (vooral in The Pope's Wed-
ding en Saved) zijn staaltjes van 
ellipsis en understatement waar David 
Mamet jaloers op mag zijn. De tekst 
moet de acteurs beschermen tegen 
overdreven emoties of 'method ac-
ting'. Daartegenover staan enkele ex-
treme beelden en handelingen —Sho-
go's in stukken gesneden lijk in Nar-
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