
bestaat. Terwijl Bond in 1972 nog 
volhield dat het doel niet de midde-
len heiligt, wil hij er nu (links, dus 
goed-bedoeld) geweld bijnemen in-
dien andere, rationele en vredelieven-
der, middelen falen. Onder die andere 
middelen valt geen liefdadigheid om-
dat zoiets slechts de pijn van onrecht 
zalft en niet zijn oorzaken verwijdert. 
Daartoe behoort wel Bonds theater, 
dat onder invloed van zijn radicalise-
ring veel weg krijgt van agitprop, 
letterlijke aansporingen tot actie, in 
tegenstelling tot de overheersend dia-
lectische propaganda van de vorige 
fase. Om de term 'propaganda' van 
zijn negatieve gevoelswaarde te ont-
doen, moet vermeld worden dat alle 
theater propagandistisch is in de mate 
dat het informatie selecteert vanuit 
een ideologisch standpunt. Terwijl 
voor de heersende klasse de subtielere 
behoudsgezinde integratie-propagan-
da volstaat (de termen komen van 
Jacques Ellul) omdat ze de media 
controleert, moet de oppositie af en 
toe op retorische maar daarom niet 
noodzakelijk schematische wijze te 
werk gaan om de massa te overtuigen 
van het onrecht dat hun aangedaan 
wordt. De dialectische vorm is na-
tuurlijk de oprechtste en minst mani-
pulatieve omdat ze de relativiteit van 
beide standpunten beklemtoont en 
het oordeel overlaat aan het publiek. 
Desondanks opteerde Bond de laatste 
jaren voor meer demonstratief, vor-
mend theater. De 'Bildung' van zijn 
hoofdpersonages, de rode draad van 
zijn oeuvre, is nu meer expliciet 
bedoeld voor de toeschouwers. Dit 
komt vooral tot uiting in 'publieke 
alleenspraken', passages (deels analy-
se, deels parabel) waarin op het eerste 
gezicht Bond het publiek direct aan-
spreekt maar waarin feitelijk het per-
sonage tijdelijk vanuit de post-revolu-
tionaire toekomst praat, d.w.z. ratio-
neler en met meer politiek inzicht. 
Bond bekeert zich nu meer openlijk 
tot Brechts episch theater: de drama-
tische werkelijkheid wordt tegelijk 
verteld, geanalyseerd en in een histo-
risch kader geplaatst. 

Vermeende onschuld 
Het is tegen de achtergrond van 

deze recente ontwikkelingen dat de 
produktie van Slimmer (1982), Bonds 
laatst gepubliceerde stuk, door KVS-
Brussel in een regie van Senne Rouf-
faer, gezien moet worden. Het is het 
verhaal van Xenia (Ivonne Lex), de 
dochter van een grootgrondbezitter 
uit een Oosteuropees land, die jaar-
lijks met haar dochter Ann (Sien 
Eggers) naar het ouderlijk huis aan 
zee terugkeert. Na de oorlog en de 
daaropvolgende socialistische revolu-
tie die aan haar vader het leven kostte, 
vluchtte zij naar Engeland. Het huis 
Wordt nu bewoond door Marthe (Ju-
lienne De Bruyn), de vroegere dienst-
meid en haar zoon David (Vic De 
Wachter). Xenia leeft nog steeds in het 
verleden ; ze hoopt Marthe ooit eens te 

overtuigen dat zij en haar familie 
altijd aan haar kant hebben gestaan. 
Redden ze niet Marthes leven tijdens 
de oorlog en speelden ze geen infor-
matie door aan het verzet? Marthes 
vastberaden vijandigheid en haar na-
kende dood wegens een bloedziekte 
dwingen Xenia tot een confrontatie 
die in haar nadeel beslecht wordt. 
Xenia's nederlaag en Marthes dood 
doen het verleden verstommen; door 
de liefde tussen Ann en David krijgen 
het heden en een positievere toekomst 
een kans. 

Zelfs deze korte samenvatting ver-
duidelijkt dat Bond hier weer het 
thema van de vermeende onschuld 
opneemt. Over Xenia's schuld bestaat 
geen twijfel. Haar ouders verhuurden 
de eilanden voor de kust aan de 
Duitsers om er een concentratiekamp 
te bouwen waarin Marthe opgesloten 
werd samen met een honderdtal ande-
ren als vergeldingsmaatregel voor de 
dood van enkele Duitsers. Xenia 
beseft haar medeplichtigheid wanneer 
ze van een oud-bewaker van het kamp 
(Vik Moeremans) die als toerist het 
eiland bezoekt en al evenzeer in het 
verleden leeft, verneemt dat zij als 
kind voor de Duitsers een symbool en 
een vriend was. Haar schuld is volgens 
Bond ook te wijten aan het feit dat 
oorlog een uitwas is van een onrecht-
vaardig systeem opgelegd door Xe-
nia's sociale klasse. Naast dit thema 
van de valse neutraliteit, merken we 
verder de dialectische tegenstellingen 
tussen de vier hoofdpersonages en 
Bonds dogmatisme dat in Marthe 
meer dan doorschemert. 

Andrei Ivaneanu koos als decor 
een neutrale, grijze set, louter een 
verhoogd podium dat het balkon van 
het huis voorstelt. Met daarenboven 
een minimum aan rekwisieten viel het 
volle gewicht van het stuk op de 
vertolking. De acteurs stonden er wat 
ongemakkelijk bij en de lange replie-
ken (monologen eigenlijk) maakten 
dit nog erger. Ivonne Lex stak meestal 
de handen in de zakken van haar jurk, 
zelfs op de meest dramatische mo-
menten; Julienne De Bruyn haalde al 
te vaak met de vinger uit of gesticu-
leerde zoals men op school een slecht 
gedicht declameert. De belichting(Jos 
Mahu) had nochtans gezichten of 
handen expressiever kunnen maken; 
spijtig genoeg zorgde ze enkel voor 
wat mooi gekleurde achtergronden en 
warme overgangen tussen de scènes. 
(Een uitzondering hierop was het 
geslaagde beeld in de voorlaatste scène 
van de ontbijttafel badend in een 
scherp, wit licht.) Tijdens die over-
gangen sloeg een cello een sombere 
toon aan: de acteurs misten niettemin 
de verwijzing naar kamertoneel. Toen 
Bond de term op Bingo toepaste, 
dacht hij aan een heldere, nauwgezette 
vertolking van het verhaal en zijn 
betekenis. Tijdens de lange alleen-
spraken zou de tekst zelf een steun 
betekend hebben indien hij met een 
grotere controle, een formele precisie 
was gebracht. Het stuk kwam veel te 

statisch over mede omdat de dyna-
miek van de taal over het hoofd werd Zomer (KVS) 
gezien. 

In plaats daarvan kregen we een 
matte Ivonne Lex, een soms zeurderi-
ge Julienne De Bruyn, kinderachtige 
verliefden en een chargerende Vik 
Moeremans. Terwijl deze laatste mis-
leid moet geweest zijn door de ge-
meenplaatsen van zijn personage (de 
Duitse arbeidsethiek, spaarzaamheid 
en eetlust) lag in Marthe de sleutel 
voor een meer geslaagde enscenering. 
De nadrukkelijkheid waarmee zij tij-
dens de voorlaatste scène de ontbijt-
tafel dekt, verraadt niet dat ze haar 
dood aan voelt komen en zich wanho-
pig of halsstarrig aan het leven vast-
klampt. Julienne De Bruyn grijpt 
precies deze psychologische verkla-
ring aan om haar toe te laten het 
dramatische einde van de scène te 
anticiperen. In de tekst dekt Marthe 
het ene moment de tafel met liefde en 
is ze het volgende moment dood. Heel 
gewoon. Er is geen psychologisch 
verband tussen de twee ogenblikken. 
De scène en haar slot concretiseren 
wel allebei de natuurlijke alledaags-
heid van leven en dood in een socialis-
tische maatschappij die fel afsteekt 
tegen de irrationaliteit van Xenia's 
wereld met haar oorlogen en onrecht-
vaardigheid. Enkele goed gekozen 
rekwisieten tot dewelke Marthes on-
gekunstelde, natuurlijke relatie aan-
gebracht werd, hadden misschien de 
weerklank van de voorlaatste scène 
doorheen het stuk mogelijk gemaakt. 
De abstracte enscenering leek daarom 
een verkeerde optie, een overdreven 
eenvoud die als armoede en niet als 
rijkdom overkwam. In die leegte 
waren de acteurs ook zodanig ge-
desoriënteerd dat hun naturalistisch 
acteren eveneens in gebreke bleef. 
Bonds nieuwste stuk, Human Camion, 
biedt misschien nieuwe kansen. 

Johan Callens 

ZOMER 
auteur: Edward Bond; vertaling: 
Mare Van Wesemael; groep: KVS ; 
regie: Senne Rouffaer; decor en 
kostuums: Andrei Ivaneanu ; spe-
lers: Julienne De Bruyn, Vic De 
Wachter, Sien Eggers, Ivonne Lex, 
Vik Moeremans. 
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