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row Road\ Lear die met de handen in 
de ingewanden van zijn dochter woelt 
en ze aan het publiek toont ; of Hatch 
die in The Sea als razend Colins lijk 
doorkerft . Bond wil met deze 'agro-
effecten' (zoals hij ze noemt) zijn 
bourgeois publiek niet zomaar schok-
ken, maar aan het denken zetten. 
Waar Brecht zijn publiek vervreemd-
de, betrekt Bond het op brutaal-
emotionele, allesbehalve melodrama-
tische wijze. Daar is een dubbele reden 
voor. Ten eerste loopt Bond zo niet 
het risico zijn publiek te verliezen en 
ten tweede is geweld het symptoom bij 
uitstek van onze maatschappij. 

Gesimplifieerd komt Bonds argu-
ment hierop neer: geweld, dat in 
wezen irrationeel is, is inherent aan 
het kapitalisme. Het concurrentie-
principe verplicht zowel de kleine 
handelaar (Hatch in The Sea) als de 
multinational om agressief op te tre-
den om te overleven. Het winstbejag 
betekent zoveel als uitbuiting en geld 
corrumpeert de mens emotioneel en 
moreel. De sociale hiërarchie, bureau-
cratie en technologie bestendigen de 
sociale onrechtvaardigheid door de 
mens van zijn zelfbeschikkingsrecht 
en de natuurlijke levensomstandighe-
den te beroven. Enerzijds creëert de 
consumptiemolen met zijn reclame-
slogans een groeiende hebzucht (de 
kannibalistische honger in Early 
Morning) die het systeem niet wil en 
niet kan bevredigen. Anderzijds ge-
bruikt de leidende klasse een haai" 
dienende sociale moraal, de wet en het 
recht om diezelfde mensen in te 
tomen. Dergelijke contradicties ver-
oorzaken spanningen die de overheid 
op zijn beurt ertoe nopen agressiever 
op te treden. Zo escaleert het geweld 
tot het menselijk ras nu zelfs met 
zelfvernietiging bedreigd wordt. 

Dit kan en moet vermeden wor-
den, aldus Bond. De mythe van de 
aangeboren menselijke agressiviteit 
(verspreid door o.a. de televisie), net 
zoals de mythe van de erfzonde 
(verkondigd door de Leger des Heils 
karikatuur, Georgina, in Early 
Morning), is verzonnen om gezag en 
repressie te verantwoorden. Niet dat 
Bond Rousseau's stelling over de 
natuurlijke onschuld van de mens 
bijtreedt. De mens wordt geboren met 
een aanpassingsvermogen (zijn dierlij-
ke overlevingszin) en een nood aan 
redelijkheid (zijn eigen menselijke 

natuur), beweert Bond. Een agressieve 
maatschappij kweekt schizofrene 
mensen omdat ze agressief en irratio-
neel sociaal gedrag uitlokt dat indruist 
tegen het menselijk verlangen naar 
redelijkheid. De mythe van de natuur-
lijke gewelddadigheid laat toe dat 
mensen zich gedragen als kannibalen 
ofwel maakt de sociale moraal van 
hen spoken, slaapwandelaars, zom-
bies, levende doden, gekken of blin-
den (allemaal terugkerende beelden in 
Bonds werk) gevangen in leugens over 
zichzelf. Wat erger is, ze verspreiden 
die leugens en houden zo het systeem 
dat hen gevangen houdt, in stand. De 
vermeende neutraliteit of onschuld 
van velen is daarom een waanbeeld 
volgens Bond: wie geen vijand van het 
kapitalisme is, is partizaan. Mensen 
zoals Basho in Narrow Road, Shakes-
peare in Bingo (1973) en John Clare 
(de Engelse natuurdichter die uit-
muntte in morele taferelen) in The 
Fooi (1976) bewijzen dit. 

Verklar ingsdrang 
De laatste twee stukken behoren 

reeds tot de tweede reeks en handelen 
over de maatschappelijke rol van de 
schrijver in het algemeen. De reeks in 
haar geheel, afgesloten door The IVo-
man (1978), bundelt 'geschiedenis'-
stukken: ze spelen zich af in periodes 
waarin de geschiedenis een belangrij-
ke wending nam, rond het einde van 
Shakespeares leven (1616), aan het 
begin van de industriële revolutie 
(1815) en tijdens en na de val van 
Troje. Ze fungeren als dramatische re-
interpretaties van het verleden. Ver-
mits Bond voortaan zijn stukken 
systematisch inleidt met steeds langer 
wordende en zich herhalende essays 
(Lear anticipeerde dit) profileren zijn 
bedoelingen zich duidelijker. Theater 
(en kunst in het algemeen) moet ratio-
neel, sociaal en moreel zijn (dit laatste 
wil zeggen, praktische criteria inbou-
wen). Dan alleen kan het waar zijn en 
zijn ruimere culturele functie vervul-
len, namelijk de menselijke natuur 
affirmeren (haar nood aan redelijk-
heid en rechtvaardigheid) om het 
voortbestaan van het ras te waarbor-
gen, controle uitoefenen op technolo-
gische en politieke veranderingen en 
bijdragen tot de toenemende bewust-
wording (dit lijkt verdacht veel op een 
combinatie van een Hegeliaanse ver-
geestelijking en een Marxistische te-
leologie). Concreet betekent dit dat 
theater (1) recreatie van de werkelijk-
heid is (geen mechanische reproduktie 
die natuurlijk het bestaande systeem 
bevestigt); (2) analyse en kritiek van 
het heden en (3) prefiguratie van de 
utopie. In Bonds 'rationeel' theater 
primeert uiteraard de analyse — hij 
noemt zijn stukken dramatiseringen 
van een analyse in plaats van een 
verhaal — hoewel de analyse nooit 
de sociale werkelijkheid mag verdrin-
gen. Deze moet in al haar complexi-
teit helder en begrijpelijk voorgesteld 
worden. Bovendien moet getoond 

worden hoe de overgang van heden 
naar toekomst praktisch kan gereali-
seerd worden. 

In deze tweede reeks beperkt Bond 
zich vooralsnog tot de eerste twee 
functies van theater. Terwijl de eerste 
reeks in zijn hoofdpersonages de 
groeiende bewustwording schetst van 
de morele noodzaak van sociale ver-
andering, benadrukt de tweede de 
moeilijkheden om deze bewustwor-
ding in daden om te zetten en de 
gevaren van een mislukking. (Daarom 
spreekt Bond ook wel over de 'pro-
bleem'-stukken.) De onderwerpen be-
staan uit tegenstellingen van verwan-
te begrippen, weergegeven in de anti-
thetische ondertitels: "Scenes of mo-
ney and death", "Scenes of bread and 
love", "Scenes of war and freedom". 
Ze vergen een meer uitgesproken 
dialectische dramatische methode 
waarvan we de aanzet reeds vroeger 
zagen. Dat het (zoals in Jan Decortes 
Scènes/Sprookjes) expliciet om 'scè-
nes' gaat, verraadt een open structuur 
die door het publiek moet voltooid 
worden. Hieruit blijkt weer een dub-
bele verwantschap met Brecht die het 
publiek actief wou betrekken in zijn 
theater en dat theater tijdens zijn 
laatste levensjaren dialectisch wilde 
noemen in plaats van episch of niet-
Aristotelisch. Uiteraard keren in de 
tweede reeks heel wat vroegere the-
ma's terug (zoals gevangenschap, 
krankzinnigheid en de dood-in-het-
leven) alsook het gebruik van schok-
kende beelden. Opvallend is verder de 
meer uitgesproken socio-politieke 
commentaar en het groeiend belang 
van het narratieve element. 

The Woman is in twee opzichten 
een overgang naar een nieuwe fase. 
Ten eerste drukt de overwinning van 
een mijnwerker op de vertegenwoor-
diger van de klassieke wereld (bete-
kenisvol Heros genoemd) een her-
nieuwd geloof uit in het vermogen om 
een onrechtvaardige sociale orde te 
veranderen. Ten tweede begint Bond 
nu zelf de eerste produktie van zijn 
stukken te regisseren wat wijst op een 
toenemende drang om zijn werk te 
verklaren. Dit laatste geldt ook voor 
de steeds omvangrijker wordende 
stroom aan theoretische geschriften 
culminerend in The Activists Papers 
(1980). Bond beschouwt het onder-
richt over kunst en theater immers 
even belangrijk als de creatie ervan; je 
moet de mensen leren kijken naar 
kunst. Deze didactiek doet vragen 
rijzen, precies nu Bond aan komt 
draven met zijn zo geheten 'ant-
woord'-stukken. 

Met deze term bedoelt hij niet dat 
zijn recentere stukken (de derde reeks, 
waaronder The Bundie, 1978; The 
IVorlds, 1979; en Resloration, 1981) 
pasklare antwoorden bieden, wel dat 
ze sociale verandering als een voldon-
gen feit voorstellen. Het slot van The 
Bundie speelt zich af na de revolutie, 
niet in een naïeve idylle, maar in een 
reële wereld waar mensen oud wor-
den, ongevallen gebeuren en tragedie 


