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ALGEMENE VERGADERING

De volgende algemene vergadering van het Kultureel Front
gaat door op :

Zaterdag 18 januari 1975
om II uur in het
Trercentrum Pos jet
Aoademielaan 9
Tilburg

Agenda van de vergadering

1. ONIM (ttz Opening, Notulen, Ingekomen stukken en Mede
delingen)

2. FINANCIES
Iedereen wordt verzocht zijn bijdrage mee te bren
gen; ook de verkochte nummers van de eerste Kultureel
Front-brochure moeten afgerekend worden.

3. HET HAUDMT VAH J1ED!ll~IE E~ SE:t;{E'l',".:U!\AI'
Tussen de algemene vergaderingen door moeten soms vlug
ge beslissingen genomen worden door redaktie en sek
retariaat in verband met persmoties en dergelijke; aan
de algemene vergadering wordt daarom gevraagd de be
voegdheden en het mandaat van de redaktie en sekreta
riaat nader te omschrijven.

4. HET DISKUSSIE-ONDERWERP
Zoals op de vorige vergadering werd argesproken, werd
het aan de redaktie overgelaten het diskussie-onderwerp
van de vergadering van 18 januari te bepalen aan de
hand van de binnengekomen artikels.
We zouden dit diskussie-thema ~ls volgt willen omschrij-
ven: .
Er zijn verschillende vormen van politieke kultuur.
- Er is een vorm die vnl. de gebreken en onrechtvaar

digheden van de kapitalistische maatschappij beklem
toont.

- Er is een vorm die vnl. belang hecht aan de vraag
hoe en waarom onrechtvaardige toestanden tot stand
kwamen.

- Er is een vorm die, uitgaande van de mistoestanden,
konkrete oplossingen en organisatievormen naar voren
schuift.

De bedoeling is dat elke groep deze problematiek zoveel
mogelijk in een groepsbespreking zou behandelen: bv.
voor welke vorm van politieke kultuur jullie gekozen
hebben of voor een kombinatie ,van deze verschillende
(of van nog andere) vormen, of jullie van één naar een
andere vorm ge~volueerd zijn enz., kortom wat jullie
standpunt hiermee in verband is. Om de diskussie zo
vruchtbaar mogelijk te maken, zou het zelfs fijn zijn
indien een aantal van die standpunten schriftelijk en
dus voorafgaandelijk konden meegedeeld worden.
Het voorstel is om op 18 januari eerst een korte inlei
ding te geven, dan de verschillende groepen hun stand
punt te laten uiteenzetten; daarna een pauze te houden
en dan met de eigenlijke diskussie te starten.

5. VARIA
Over de akties rond Proloog en GLTwee moet zeker
gesproken worden.

6. DATUM EN ONDERWERP VAN VOLGENDE VERGADERING

7. RONDVRAAG

HET KULTUREEL FRONT,
Door de redaktie van het tijdschrift 'Teater'(Gent) werd
aan de redaktie van het Kultureel Front gevraagd een ar
tikel te maken over het Kultureel Front.
Dit artikeltje is echter uitgebreider geworden dan enkel
de mededeling dat het Kultureel Front bestaat, welke groe
pen er deel van uitmaken enz.
Naast de omschrijving van de doelstelling van het Kultu
reel Front en van de taken die het zich gesteld heert,
werd een schuchtere pog~ng gedaan dieper op de oorsprong
van het Kultureel Front in te gaan: het is deze passage
uit het artikel die wij hier afdrukken.
Ondanks het feit dat voor de volgende vergadering van
het Kultureel Front een concreter onderwerp gekczen werd
dat nauw aansluit bij de praktijk van de optredende groe
pen, vond de redactie van het Kultureel Front dat van nu
ar aan reeds teksten konden gepubliceerd worden die het
probleem van de politieke kultuur veel breder stellen,
uitgaande van een analyse van de totale maatschappelij
ke kontekst; en dit om van nu af aan een diskussie om
trent dit zeer complexe probleem voor te bereiden.
In dit nummer van het Kultureel Front vormen de hier
volgende passage en het eerste deeltje van de tekst van
Dario Fo, deze eerste bijdrage tot die specifieke àiskus
sie.

Waar komt dit front zo plots vandaan?

A. Het is niets nieuws meer te vertellen dat mei '68 in
heel West-Europa een nieuwe politieke periode heeft in
geluid. Sindsdien heeft zich ook in Belgi~ een opgang
voo~gedaan van de arbeidersstrijd op een ogenblik dat
he~kapitalisme zich economisch, sociaal, politiek en
zelfs ideologisch in krisis bevindt. Een van de oorza
ken van de jeugdradikalisatie die zich ook sinds mei
'68 en dus samen met de verscherping van de klassestrijd
voordeed, is precies die krisis van de burgerlijke ideo
logische waarden.Uit die verscherpte arbeidersstrijd en
die groeiende jeugdradikalisatie groeit op dit ogenblik
een nieuwe voorhoede die zich moet voorbereiden om de
komende strijd te leiden. De nood aan een dergelijke
voorhoede is des te groter gezien de traditionele arbei
dersorganisaties zich eveneens in moeilijkheden bevin
den en bij gevolg er ook niet in slagen de geradikali
seerde jeugd in reformistische banen te leiden.

B.Er is nog een andere objektieve raktor die zeker door
slaggevend is bij het ontstaan van een politieke kultuur:
in de laat-kapitalistische periode waarin wij ons nu be
vinden, en die in haar fundamentele economische tegenstel
lingen niet noemenswaardig verschilt van vroegere periodes
in het kapitalisme, tekenen zich precies op het gebied
van de superstrukturen (zowel de politiek-juridische su
perstruktuur, de staat, als de ideologische superstruk
turen) een aantal nieuwe tendenzen af, die op dit ogen
blik nog niet volgroeid zijn: zij zijn reeds een lange
tijd objektief, onderhuids in het maatschappelijk proces
aanwezig, maar beginnen zich nu pas openlijker te mani
festeren(l.) •

We stellen namelijk vast dat het kapitalisme dat zich in
zijn beginfase voornamelijk richtte op de zware industrie,
meer en meer gebieden in de maatschappij is gaan verove
ren: in zijn winsthonger bleef het kapitalisme niet stil
staan bij het veroveren van het economisch leven alleen;
ook de hele dienstensektor en zelfs de kulturele- en ide
ologische sektor werden binnen de sfeer van het kapita
lisme gebracht.Verschillende ideologische organismen van
de kapitalistische maatschappij hebben hierdoor nu een
dubbele funktie gekregen: enerzijds spuien zij de ideolo
gie die deze kapitalistische maatschappij in stand moet
houden; anderzijds brengen zij geld op. Beide facetten
be~vloeden en versterken mekaar.Ook aan het probleem
van de ali~natie wordt hierdoor een geheel nieuw facet
toegevoegd.

De arbeider wordt verplicht zijn vrije tijd te vullen
met konsumptie zowel op ne~ ma~eri~le als op ne~ kul~u

rele vlak en zal in de toekomst meer en meer gaan ervaren
dat de strijd die hij voert voor loonsverhoging of zelfs
voor verkorting van de werkduur zonder invloed blijft op
de manipulatie die hij in zijn vrije tijd vanwege het
kapitalisme moet ondergaan. De noodzaak dringt zich op
hier een nieuw front te openen(2.), een nieuw front van
weerstand te organiseren in die sektoren waarmee de ar
beider in aanraking komt en die buiten de eigenlijke
werksituatie vallen.

Het is duidelijk dat hier nieuwe ordewoorden en nieuwe
strijdvormen moeten gevonden worden, waardoor deze bewe
ging een sektor zelf van de klassestrijd kan worden.

De hele beweging die enkele jaren geleden rond de milieu
verontreiniging ontstond, hoe ludiek en reformistisch ook,
betekende een eerste vorm van bewustwording omtrent die
kapitalistische verdrukking en manipulatie die buiten het
eigenlijke produktieproces valt. De band van de strijd
tegen dit soort verdrukking met de eigenlijke klasse
strijd moet nog tot stand gebracht worden.

De bewustwording groeit echter ook bij die mensen in
de diensten- or kulturele sektor wier 'werk' het ei
genlijk is deze verdrukking en manipulatie m~e te orga
niseren. De recente radikalisatie bij de onderwijsmen
sen, kunstenaars, dokters, advokaten enz. is hiervan een
bewijs (3. ).

(1.) cfr Mandel, Ernest~ Der spätkapitalismus,
Suhrkamp Verlag~ Frankfurt am Main~ 1973_

(2.) crr Abendroth. Wolfgang; Holz, HansHeinz; Kofler,Leo;
Pinkus, Theo~ Entretlens avec Georg Lukacs, Maspero,
Paris, 1969 p. 43 e.v.

(3.) Het is bijvoorbeeld geen toeval dat de vlaamse ak
teurs van de offiel~le schouwburgen dit jaar voor het
eerst in staking gingen.
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Uit de twee belàngrijke maatschappelijke processen die
wij hiervoor hebben aangeduid, enerzijds de verscherping
van de arbeidersstrijd gepaard met de groeiende jeugdra
dikallsatie en anderzijds de bewustwording van hun objek
tieve funktie van mensen in die sektoren die vroeger bui
ten de traditionele klassestrijd bleven, is op dit ogen
blik in Belgi~ en Nederland een begin van politieke kul
tuur ontstaan. Het eerste proces leverde een aantal men
sen die zich onmiddellijk ten dienste van de klassestrijd
wilde stellen en ook kulturele middelen ging gebruiken;
het zijn uiteraard amateurs op het artistieke vlak. Het
tweede proces levert stilaan meer en meer kunstenaars die
breken met de burgerlijke kultuur, m.a.w. die geradikali
seerd zijn in hun eigen mili~u; het zijn uiteraard pro
fessionelen op het artistieke vlak.

In het Kultureel Front zien we voor het eerst een groepe
ring van mensen die uit deze twee processen voortkomen.

Marianne Van Kerkhoven
Aspirant N.F.W.O.

DARIO FD

Indien de marxistische hypothese juist is dat in een
gegeven maatschappij de heersende kultuur alleen dat
gene propageert waar de heersende klasse belang bij
heeft, dan lijkt mij de hypothese van Gramsci en
Lenin minstens even waar. Gramsci en Lenin stellen:
llDe arbeidersklasse kan alleen een ref;le macht berei
ken en behouden door zich niet alleen de productie
middelen toe te eigenen, maar ook de vormingsmedia
en de informatiemedialI.

Hoewel de heersende klasse er slechts gedeeltelijk in
slaagt om haar onderdrukkend karakter te verhullen in
de konkrete realiteit van de productie, konditioneert
ze meer en meer het globale levenspatroon van elk
individu. 1Zij verdeelt de kaarten I ook op het ogenblik
dat de ~erker terugkeert, of meent terug te keren, in
het gewone leven buiten de fabriek of het kantoor.
De werkende klas wordt herleid, om het met de kapita
listen te zeggen, tot een eenvoudige komponent in een
vergelijking met bekenden en onbekenden. De konditio
nering door de kommunikatie-media en de kultuurindus
trie die door Gramsci werd voorspeld, is op dit ogenblik
een realiteit geworden die zowel het individu als de
globaliteit van een sociale klasse beheerst. De vrije
tijd, de tijd buiten het werk, krijgt hoe langer hoe
meer een voorbedachte inhoud. De gedragspatronen
die de konsumptiemaatschappij voorop stelt, kaderen
wonder wel in de logika van die maatschappij met een
uitgesproken mistifiêrend karakter.

De vrijheid, de vrije keuze van de enkeling, zij worden
alle meer en meer bepaald en beperkt door de modellen
die de heersende klasse opdringt.

Het is echter duidelijk dat de ontwikkeling van de
maatschappij niet zomaar gebeurt zonder schokken of
tegenstellingen. Elke politieke strijd, ook de syndikale,
brengt deze ontwikkeling in een krisis en opent de
ogen voor de re~le betekenis van die lvrijheid' die de
patroon binnen en buiten de fabriek toestaat. Precies
uit deze contradikties, uit een rationeel vertrouwen in
de mens, in de ~roletarische klasse krijgt de strijd
ook op het kulturele vlak een zin.

De intellektueel moet zich niet beperken tot zijn
historische funktie van theoretikus, maar hij moet
zich konkreet in de praktijk inschakelen. Niet de
praktijk, door zich als intellektueel weg te cijferen
en zich pogen te vereenzelvigen met de arbeidersklasse
door zijn eigen bestaanskonditie te negeren, maar een
praktijk van onderzoek naar oe eigen specifieke bij
drage van de intellektueel tot de klassestrijd.

POLITIEK THEATER

Onafhankelijk van het publiek waar men zich naar richt,
volstaat het niet om alleen maar de vooroordelen, de
gebreken, de inwendige tegenstellingen en de onrecht
vaardigheid van de burgelijke maatschappij of van de
PCI(de italiaanse kommunistische partij) aan de kaak
te stellen, Op die manier doet men alleen aan 'aan
klagend theater l , en kunst, net zoals politiek mag zich
niet beperken tot een aanklacht.

In de eerste twee jaren van onze aktiviteit zijn we
nooit veel verder gegaan dan dit stadium. Wij waren er

van overtuigd dat het niet de zaak van het theater was
om oplossingen voor te stellen. Onze stelling was: wij
Zijn geen politieke partij, wij hebben de waarheid niet
in pacht.

Op dit ogenblik voelen we echter de noodzaak om een stap
verder te zetten, we moeten ons er immers van bewust zijn
dat, om tot de limiet te gaan van het instrument dat wij
willen gebruiken, Wij konkrete aanwijzingen voor theore
tisch onderzoek en politieke strijd kunnen en moeten
geven.

Van nu af aan houden wij in ons werkproces rekening met
drie fundamentele en noodzakelijke, zo lijkt het ons ten
minste, principes~ om langs het theater een korrekte
politieke mededeling te doen: .

1) Een bilan opmaken van de historische situatie waar
in wij ons bevinden, en tezelfdertijd de onrechtvaar
digheden en de tegenstellingen aanklagen.

2) De vraag stellen waarom wij ons in deze situatie be
vinden, en van daaruit het verleden analyseren om de
huidige situatie beter te begrijpen.

3) Niet noodzakelijk een pasklare oplossing voorstellen,
maar tenminste een gedragslijn suggereren, die wij het
meest rechtvaardig en juist achten op grond van Vooraf
gaande analyse.

DE SATIRE

Het eerste alarmsein voor het einde van een echte demo
kratie is het einde van de satire.IDit heeft Majakowsky
gezegd. Hij was dan ook de eerste die werd gecensureerd,
tegengewerkt en tenslotte vriendelijk verzocht werd
zichzelf voor de kop te schieten.

Lenin hield enorm veel van de satire, laten we dat niet
vergeten. Hij zei: 11k ben geen theatermens maar ik heb
toch het belang van Majakowsky1s ironie begrepen; en dit
in verband met een stukje van Majakowsky over de absurdi
teit van konferenties over konferenties, de diskussie
als doel op zich. Ik ben er van overtuigd dat het geloof
in een revolutie vol strenge ernst en ontdaan van alle
ironie of groteske, zinloos is. De ironie is zo goed als
altijd de katalysator geweest van elke bevrijdingsdrang.

En als wij lverlicht l willen zijn en de betekenis van de
jongleur willen wegvegen, de betekenis van de mensen aan
het lachen te brengen, het los maken van wrok en bevrij
dingsdrang door de lach, welnu dan zijn wij niet eens
marxisten, omdat Marx wel iets heel anders zegt over de
ontwikkeling van de menselijke beschaving.

Dario Fo
UCompagni senza Censural!

INTERNATIONALE NIEUWE SCENE

De werkwijze en het gebruikte materiaal(teksten) van
de I.N.S. zijn tot nog toe een gevolg van de histo
rische groei van deze groep.

Zoals men weet werd de I.N.S. van start gegaan nadat
een groep aktrices en akteurs elkaar hadden gevonden rond_
de vrije produktie 'Mistero Buffo l enkele jaren terug in
de Muntschouwburg te Brussel. De ontevredenheid van de-
ze mensen met de strukturen waarin zij werkzaam waren,
(ofrici~le schouwburgen, vrije kommercläle produkties enz.)
hun onvrede met de kapitalistische maatschappij waarin
Wij leven en de wil daaraan iets te doen, hebben gemaakt,
nu dit prachtige materiaal van Dario Fo zo voor handen
was, dat er in zelfbeheer een autonbme groep werd gevormd
de Internationale Nieuwe Scene.

De werkwijze is een logisch gevolg van deze start. Er
wordt op basis van de politieke en maatschappelijke rea
liteit hier ten lande een keuze gemaakt uit het werk van
Dario·Fo, dit .'wrdt vertaald en in een naar onze mening
juiste dramatische orde geplaatst.

Door studie enerzijds van :onze eigen geschiedenis, eco
nomisch, politiek en sociaal
en anderzijds: studie van het werk van Dario Fo en kennis
name van de politieke strukturen en de leefWijze van de
mensen aldaar (Itali~), valt het ons betrekkelijk makke
lijk raakpunten te vinden en mits enkele wijzigingen in
het tekstmateriaal tot een doeltreffend koherent geheel
te komen zonder onze eigen ideeën ncch die van Dario Fo
te verraden.

1

1,
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In het naar buiten komen met ons werk zijn twee dingen
van groot belang. beide vervat in ons politiek platform:

a) "De I.N.S. in zijn strijd voor een klasseloze maat
schappiHzal gebruik maken van een bevoorrecht medium:
theater •
Hier wordt duidelijk een kwaliteitstheater. bedoeld dat
zich richt naar een grote publiekslaag. Niet omwille
van het halen van een onbelangrijk kommercieel sukses.
maar omdat het theater door h~el de geschiedenis uitdruk
king geeft aan de geweldige kreativiteit. het verzet en
de grote kultuur van de verdrukte klasse.

b) 11 De grote meerderheid van de bevolking bezit geen
produktiemiddelen. Ze bezit alleen haar arbeidskracht.
Die moet ze verkopen tegen de prijs van loon om in le
ven te blijven: de arbeidersklasse.De middenklasse of
kleinburgerij (diegenen die zelf eigen produktiemid
delen hebben en erop werken. zij die voor eigen rekening
werken; boeren. vrije beroepen. winkels) ls een groep
die door de konkurrentie en koncentratlebeweglng van het
kapitaal wordt ge~lim1neerd en in het maatschappelijk
polarisatleproces in overgrote meerderheid in de arbei
dersklasse terecht komt."
Dit is dan ook de reden waarom wij ons tot een zo groot
mogelijk publiek richten door gebruik te maken van reeds
bestaande organisaties en daarvoor voorziene plaatsen
(kulturele verenigingen. partijorganisaties. arbeiders
kommitees, schouwburgen. sportcentra).
Wij beschikken niet ~ver het nodige geld ( nog steeds
subsidieloos) om een gedegen wetenschappelijke enquete
te doen onder ons publiek. Door de aard vàn ons werk
echter. en gebaseerd op onze nagesprekken bij de voor
stellingen en een intense briefwisseling hebben wij het
gevoel niet te spelen voor deze klasse die zich de pro
duktiemidde1en heeft eigen gemaakt maar wel voor deze
mensen van waaruit dit theater is ontstaan en voor wie
het zinnig en tot steun kan zijn in hun s~rijd •

Internl;ltionale Nieuwe Scene

VORM EN INHOUD

Tijdens een vergadering; van het Trojaanse Paard werden
enkele van de vorm!inhoudproblemen besproken die reeds
op de eerste vergadering van het Kultureel Front werden
aangeraakt. Hij gingen hierbij natuurlijk uit van onze
eigen ervaring en meer in het bijzonder van de ontleding
van een van onze produkties namelijk lIHoe eerder. hoe
beter. zei de arbeider. en hij dankte zijn baas aft!.
Wij zullen trachten hier een aantal van deze punten uit
te werken. in zoverre deze van belang kunnen zijn voor
andere groepen; het gaat hier dus om een eerste poging
tot lveralgemening l uitgaande van een beperkte ervaring.
een eerste poging tot het destilleren van enkele theore
tische richtlijnen uit een stukje praktijk.

1. OVER DE KEUZE VAN HET ONDERWERP

Tijdens de vorige vergadering van het Kultureel Front
werd er op gewezen dat bepaalde onderWerpen (van een
toneelstuk.of -scene) méér aanslaan naarmate een pu
bliek zich in een bepaalde situatie bevindt: b.v. een
stukje over leerlingen die reageren tegen een autori
taire schooldirekteur. zal meer erfekt ressorteren
wanneer het gespeeld wordt voor leerlingen die net mid
den in een dergelijk konflikt zitten.
Dit zijn natuurlijk zeer dankbare gelegenheden maar zij
vormen niet het gros van de vertoningen die wij spelen.

De vraag werd hierbij dan opgeworpen: hoe kan je een
onderwerp kiezen dat zo veel mogelijk aansluit bij de
behoeften en bekommernissen van het publiek.

De sleutel hiervoor ligt natuurlijk in het maken van een
analyse van de algemene politieke en sociale situatie
op dat bepaald ogenglik: alleen hieruit kunnen de kracht
lijnen gehaald worden die de interessesfeer van een
bepaald publiek ( b.v. soholieren or arbeiders) op dat
ogenblik bepalen; alleen zo kunnen we 'roos treffen'
met de keuze van aen onderwerp.

Uitgaande van ons stuk 'Hoe eerder. hoe beter •••••• ~ kwa
men wij echter tot het inzicht dat deze analyse en' dus
ook de keuze van het onderwerp op twee nivoos gebeurt.

a)Enerzijds gingen wij uit van het probleem van de levens
duurte dat in de periode waarin wij het stuk schreven
duidelijk als hét probleem van de arbeidersklasse voor
de komende maanden naar voren kwam. ( Dit blijft ook nu

nog geldig gekoppeld aan het probleem van de werkeloos
heid). Om dit onderwerp te vinden was geen heel groot
analysewerk nodig: waar men ook kwam. aan de bedrijven,
in de winkels. kortom overal waar de gesprekken over
de sociale situatie gevoerd worden. kwam het beklag
over het dure leven als vanzelf als eerste bekommernis
op de voorgrond. (I)

b) Zoals wij in de tekst over de strijdkultuur in het
eerste nummer van 'Kultureel Front look onderstreep
ten wordt er echter verwacht dat een politiek stuk de
strijd stimuleert en dus ook het probleem van de organi
satie aanpakt. Ook op dit vlak t.t.z. op het vlak van de
politiekorganisatorische oplossingen zijn er bepaalde
problemen die leven in de arbeidersklasse en die méér
dan andere in de huidige periode hun aandacht bezig hou
den. Het ontdekken van deze problemen doe Je niet zo maar
in de winkel of aan de poort van het bedrijf: je vindt
daar wel enkele aanWijzingen maar daarbij dringt zich een
grondige marxistische analyse en interpretatie op van
de huidige knelpunten in de arbeidersbeweging.

Het politiek-organisatorisch probleem dat in ' Hoe eerder
hoe beter' gesteld wordt is dat van de burokratiserlng
van de vakbondsleiding en het is gebleken dat ook dit.
naast de levensduurte, roos trof.

Of zich nu in de laatste periode statistisch gezien mis
schien meer erkende dan niet erkende stakingen voordeden
veranderde hier weinig aan: wij kozen voor het stuk het
verhaal van een niet erkende staking omdat het meer be
antwoordt aan het probleem van burokratisering van de
vakbond waarmee de arbeidersklasse van dit ogenblik af
te rekenen heeft.

Uit dit alles volgt dat bij het bepalen van het onderwerp
rekening moet gehouden worden met de direkt in het oog
springende problemen van de periode maar ook met die
problemen die misschien niet 11 waarneembaart! zijn, maar
objektief gezien het meest om een oplossing schreeuwen.

Deze laatsten zijn veel moeilijker te ontdekken. Hier
voor moet een politieke toneelgroep onvermijdelijk een
beroep doen op militanten van arbeidersorganisaties en
revolutionaire groeperingen, van arbeiderskommitees als
ook op linkse syndikalisten kortom op de voorhoede van
de arbeidersklasse die door haar werking zelf deze onder
huids aanwezige problemen veel beter en veel vlugger
kan ontdekken, kennen en omschrijven.

Het veronderstelt echter ook dat de politieke toneel
groep in kwestie nauwkeurig en voortdurend de sociaal
ekonomische situatie in eigen land ontleedt en volgt.
Het onderwerp van een stuk zal dus bijvoorbeeld al ver
schillen naargelang het om België of om Nederland gaat

Zo beantwoordt bijvoorbeeld op het tweede nivo van de
keuze van het onderwerp (het nivo van de politieke-or
ganisatorische oplossingen) het perspektief van lalge_
mene werkstakingl dat in de 'Ballade van Grote en Klei
ne Poppen! van de I.N.S. wordt gesteld, o.i. niet aan de
onmiddellijke noden van de belgische arbeidersklasse,
maar wel staat een dergelijke algemene werkstaking op de
dagorde voor de italiaanse arbeidersklasse. waarvoor
het stuk oorspronkelijk geschreven werd.

Het zou zeer boeiend zijn van de kameraden van de Nieuwe
Scene te vernemen welke reakties zij in hun nagesprekken
hieromtrent gekregen hebben. Ik meen ook dat de herwer
king die zij nu van het stuk maken precies bedoeld is om
nauwer aan te sluiten bij de belgische realiteit.

Hat de keuze van het onderwerp van het volgende werkstuk:
van het Trojaanse Paard betreft. daarover is de diskussie
nog aan de gang. maar we proberen wel op twee nivoos roos
te trefren~ uitgaande van een kritiek op onze voorgaande
ervaringen. .

In 'Hoe eerder. hoe beter l menen wij dicht de roos te
benaderen. In I Leve het gewin, we stikken er in' sloten
wij op het eerste nivo wel aan bij de sensibilisatie van
het publiek: ons vertrekpunt was inderdaad de milieu
bezoedeling die op dat ogenblik volop aan de orde van de
dag was. Op het tweede nivo sloegen wij echter volledig
de bal mis door over arbeiderskontrole te praten. wat geens
zins aansloot bij de reële problemen die zich op dat o
genblik voor de vlaamse arbeidersklasse stelden.

(1) Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het ook hier
belangrijk is een meer diepgaande analyse te maken:
al was het b.v. maar om na te gaan hoelang een onder
werp als b.v. levensduurte punt één van de belangstel
ling van de arbeider zal blijven.
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Het mis slaan van de bal is in grote mate de efficientie
van onze voorstelling en voornamelijk van het nagesprek
gaan aantasten.

Wanneer wij in de huidige periode een nieuwe keuze gaan
maken, dan ligt die voor het eerste nivo dicht bij het
thema' werkeloosheid/ inflatie' •
Voor het tweede nivo - gezien de politieke herstruktu
rering die zich in de belgische arbeidersbeweging voltrekt
(als gevolg van het failliet van de reformistische lei
dingen, gepaard aan een verscherping van de klassetegen
stellingen, een bewustwording omtrent het probleem van

·de vakbondsburokratie, een grote strijdlust en in zekere
zin zelfs het voorbeeld yan het Chileense drama; enz.)
-zou dit wel eens dicht kunnen liggen bij het duidelijk
maken van de versohillen tussen een reformistisohe oplos
sing en de revolutionaire weg naar het omverwerpen van
het kapitalisme.

2. OVER HET VERHAAL

Over het algemene belang van het verhaal, het epische in
bet overbrengen van informatie, zullen we hier niet uit
weiden~hoewel het voor het Kultureel Front wel van nut
zou zijn Brecht's theoriên eens nader onder de loupe te
nemen.

Een van de kenmerken van de'verhalen'van de stukken van
het Trojaanse Paard is dat zij telkens een brede waaier
van maatschappelijke problemen met elkaar in verband
brengen: dit principe willen wij geenszins laten varen
omdat het een van de fundamentele marxistische lessen
bevat, nl. dat elk deelprobleem pas begrepen kan worden
indien het in zijn maatschappelijke kontekst wordt ge
plaatst(2) .Een van de eni~e kwaliteiten van ons eerste
stuk 'Het Trojaanse Paard lag precies hierin; de grote
fout was, dat in'spel der machten'de arbeidersklasse
zo goed als afwezig was.ln 'Leve het Gewin' werden er
een aantal maatschappelijke problemen naast elkaar ge
plaatst en de zwakte van het stuk lag precies in het
gebrek aan interaktie tussen de verschillende maatschap
pelijke krachten, alsook in het onvoldoende duidelijk
karakter van de relatie tussen de aangepakte problemen.

In ons laatste stuk'Portugese wet, angolees verzet' wor
den de relaties tussen de leden van de 'Portugese
Heilige Familie' (kapitaal. staat. leger en kerk) -
ook visueel- zeer duidelijk naar voren gebracht maar
blijft er een kloof tussen de Portugese en AngOlese
realiteit, waarin de angolese arbeiders de zwakke.
'onderschattel pool vertegenwoordigen en waardoor ook
de problemen van Angola en die van portugal zelf on
voldoende met elkaar in verband werden gebraoht.

In ' hoe eerder. hoe beter' is het leggen van de maat
sohappelijke verbanden beter gelukt. We proberen hier
te ontleden waarom en tevens vast te stellen welke de
zwaktes zijn •

'Hoe eerder, hoe beter' is het verhaal van een Dtaking:
het arsluiten van C.A.O., daarna het stijgen van de prij
zen en het inzicht dat het zo niet verder kan, de beslis
sing tot staking. het niet erkennen van de staking door
de vakbondsleider, de demoralisatie overwonnen door een
uitleg en het inzicht in de natuur van de vakbondslei
ding, het zich zelf gaan organiseren: piket staan voor
de poort, het inrichten van een betoging door het stakings
kommitee, de 'ontmoeting' met het repressieapparaat, het
ultimatum van de baas het bedrijf naar het buitenland
over te brengen en ten slotte de bezetting van het bedrijf.

Het eigenlijke verhaal draait om vijf vrouwen van het
bedrijf. maar dit wordt onderbroken door een aantal
'uitlegscenes' waarin problemen als C.A.O., repressie,
index - en prijsstijgingen. en vakbondsburokratie worden
uitgelegd. maar die toch onmisbare schakels in het ver
haal zelf vormen.

De rode draad die echter onder het verhaal loopt - of
zou moeten lopen- en die de coherentie van de redene
ring uitmaakt is het thema 'organisatie en solidari
teit' dat ook in het dokumentaire slotdeel als leit
motiv weerkomt( in dit slotdeel worden verschillende
voorbeelden uit de realiteit beschreven waarin arbeiders
solidair zijn en zich organiseren).

Maar precies met deze rode draad is er in het stuk iets
'mis. waardoor wij zelf telkens weer de indruk krijgen
dat het dokumentaire slot gewoon tegen het verhaal is
I aangeplakt' •

Laten we de rode draad even proberen te volgen. In het
stuk beleven we inderdaad de stapsgewijze overgang van
een vrij ongeorganiseerde groep arbeidsters met verschil
1e~de bew~stzijnsnivoos tot een dergelijke mate van geo~

ganiseerdheid dat zelfs een bezettin~_wordt overwo~gn~

Deze overgang gebeurt in het stuk volgens een slag 
tegenslag- principe: t.t.z. beurtelings worden door de
twe~ klassen (de patroon enerzijds en de arbeiders ander
zijds,) een aantal stappen gezet die voor de arbeidsters
in een hogere graad van georganiseerdheid en solidari
teit resulteren.

In te~enstelling tot 'het trojaanse paard', 'leve het
gewin en zelfs -maar in veel mindere mate- het por
tuga1stuk, gaat een groot deel van het initiatief dui
delijk van de arbeidsters uit zonder hun aandeel in de
klassestrijd te idealiseren: er wordt bijvoorbeeld dui
delijk gewezen op de problemen in de schoot van de arbei
dersklasse zelf (ratten, vakbondsleiding); en ook in het
slotdeel wordt een nederlaag als Chili bijvoorbeeld niet
i'leggemo1"feld.

Wat er echter mis is met de rode draad en waardoor het
slotdeel niet echt de konklusie van het stuk is, is dat
de momenten van dramatische evolutie in het stuk momen
ten zijn van inzioht bij de arbeidsters waardoor ze
beslissen verder te gaan in de aktie, (3) maar de aktie
zélf en de organisatie zélf worden niet getoond: over
het stakingskommitee zélf wordt met geen woord gerept;
de organisatievormen die opgezet worden om de burokra
tisering van de vakbondsleiding te bestrijden, worden
niet getoond; het verhaal eindigt met de beslissing tot
bezetting zonder te tonen hoe die bezetting konkreet ge
organiseerd wordt (4).

uit de diskussie die in het Trojaanse Paard hierover ge
voerd werd, bleek dat de grootste oorzaak van de ondui
delijkheid in het stuk omtrent 'organisatie'. ligt in
het feit dat wij zelf nog niet klaar zijn met het pro
bleem : het i8 voor ons nog een abstrakt begrip en bij
gevolg niet in theatrale beelden te vatten.

Omdat het uiteraard een belangrijk punt is, dat opgelost
moet worden willen wij als politiek toneel de strijd mee
stimuleren. hebben wij ons voorgenomen in ons volgend
projekt speciale aandacht aan dit probleem te besteden.

3. OVER DE PERSONAGES

Even kort nog een paar woorden over de personages.
Het is voor iedereen duidelijk dat één van de grote
verschillen tussen burgerlijk en links politiek theater
ligt in een andere benadering van het'personage'. In
het burgerlijke theater staan het individualisme en de
psychologische uitrafeling van de personages centraal.
In het links politiek toneel heeft elk personage in de
eerste plaats een maat9chappelijke funktie.

Zoals Friedrich Engels zei: 11 Die handeInden Hauptper
sonen sollten Repräsentanten best1mmter Klassen und
Richtungen soroit bestimmter Gedanken 1brer Zeit sein. 1I

(5 )
Dit betekent echter niet dat onze personages abstrak
ties moeten zijn. Nemen we b.v. de vrouwen uit lhoe
eerder. hoe beter'. Ze zijn in de eerste plaats vertegen
woordigers van de arbeidersklasse, in de tweede plaats
vertegenwoordigen zij een bewustz1jnsnivo, en pas in de
derde plaats hebben zij een karakter.Hun daden. hande
·lingen. reakties worden 1n de eeerste plaats bepaald
door hun bewustzijnsnivo. De lmanier' van handelen of
reageren wordt dan verder bepaald door hun karakter'b.v.
kalm of opv11egend).Door deze koppeling van bewustzijns
nivo en karakter zijn we er in geslaagd de personages
'tot leven te wekken'. zodanig dat arbeiders (cfr de
reaktie tijdens de voorstelling en nabespreking) er zich
werkelijk in herkennen.

(2) cfr Lukacs. Georg. Histoire et conscience de olasse
ed. de Minuit, paris 1960, pag. 47: liLa categorie de la
totalité. la domination. détermlnante et dans tous les
domaines, du tout sur.les partles, oonstitue' l'essence
de la méthode que Marx a empruntée à Hegel et qu'il a
transformée de manière originale pour en faire Ie fonde
ment d'une scienoe entièrement nouvelle"

(~) Op zichzelf is het natuurlijk zeker niet fout op
dit principe een stuk te bouwen. maar, dit principe bleek
niet effici~nt om die begrippen over te brengen die wij
wilden overbrengen.

(4) Het ls niet toevallig b.v. dat in een eerste versie
van het stuk de bezetting verteld werd in een liedje en
dat dat zelfs uiteindelijk werd weggelaten.

(5) Engels. Friedrich, geciteerd in :Knil1i, Friedrich
en MUnchow. Ursula.FrUhes Deutsches Arbeitertheater(1847
1918). Carl Hanserverlag, Munchen 1970.

I

1
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•r,

Ook hierin hebben W1J een evolutie doorgemaakt. InlHet
Trojaanse Paard' waren de arbeiders zo goed als afwezig;
wij ~aten toen letterlijk met het probleem: 'een arbeider
kan je dat wel op de scene brengen zonder te vervallen
in de karikatuur die het burgerlijk theater er van ge
maakt heeft?'In 'Leve het Gewin' waren de arbeiders aan
wezig maar werd enkel hun passiviteit getoond; nergens
namen zij zelf het initiatief en zij kwamen dan ook niet
tot leven.

De oorzaak van het feit dat we er in 'hoe eerder~ hoe
beter! wel in geslaagd zijn levende arbeiderspersona~es
op de planken te brengen is eerder te vinden in een ex
terne faktor; nl. de praktische ervaringen opgedaan tij
dens een aantal stakingen door leden van Het Trojaanse
Paard die ook aktief zijn in een revolutionaire organi
satie en langs die weg die stakingen meebeleefden.

Door haar omvang, duur en intensiteit heeft de dokstaking
van april-juni 1973 te Antwerpen op alle leden van Het
Trojaanse Paard een grote invloed uitgeoefend die duide
lijk merkbaar is in het stuk (6).

Tot zover enkele bemerkingen bij een paar van de pro
blemen waarmee wij gekonfronteerd worden.
Deze analyse is verre van volledig en wij weten ook niet
in hoeverre deze ervaringen en hun analyse belangrijk
zijn voor andere groepen.

Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen~ is dat de stel
ling dat onze politieke kultuur ~een band met de arbei
dersbeweging en arbeidersstrijd tot stand moét brengen,
meer dan bewezen is.

Zowel bij het bepalen Van de keuze van het onderwerp, als
bij de problemen die zich stellen:. in verband met het ver
haal, als bij het tot leven brengen van personages, moe
ten wij op de hoogte zijn van wat in de arbeidersklasse
leeft en wat haar praktische ervaringen zijn.

M.Van Kerkhoven

aspirant N.F.W.O.

DE SITUATIE BIJ GLTWEE

GLTwee is de politieke vormingstoneelgroep van de
stichting Groot Limburgs Toneel.Deze stichting wordt
gesubsidieerd door vier subsidi~nten: provincie Ne
derlands Limburg, Het Nederlandse Rijk, provincie
Belgisch Limburg en de Belgische staat.

WAT IS ER GEBEURD?

Op 30 november j.l. besloot het bestuur van de stich
ting Groot Limburgs Toneel het GLTwee te zullen op
heffen per '1 september 1975, tenzij er voor 1 Maart
1975 extra gelde~ zouden worden gevonden.

Juist op die dag speelde GLTwee op de~andelijke

manifestatie in Utrecht tot behoud van het vormings
toneel in Nederland en het voortbestaan van Proloog.
GLTwee maakte het nieuws van dit bestuursbesluit via
een kommuniqué bekend.

De daar verzamelde menigte van 5000 mensen verzond
telegrammen aan minister van Doorn~ aan de provincie
Limburg en aan de Belgische minister voor Nederlandse
Cultuur en eiste daarin maatregelen om het voortbestaan
van GLTweelte verzekeren.

Op 2 december wordt door nederlandse kamerleden schrif
telijk gevraagd aan nrinister van Doorn of hij bereid
is. om initiatieven te ontwikkelen om het voortbestaan
van GLTwee te verzekeren.-

Op 12 december worden in de vergadering van Provincia
le staten van Nederlands Limburg gelijkluidende vragen
gesteld aan de Gedeputeerde voor cultuur, Haverschmidt.
Deze zegt toe zo snel mogelijk de financi~le moeilijk
heden van de s~ich~lng Groo~ Limburgs Toneel ~e zullen
bespreken met het nederlandse ministerie van CRM.

(6) De zwakte van de scenes van de Angolese arbeiders
in het potugalstuk ligt precies in een onvoldoende prak
tische kennis van hun realiteit.

Op 18 december worden in Brussel gelijkluidende vragen
gesteld aan de minister van Nederlandse Cultuur~ me
vrouw Debacker. Deze antwoordt dat zij de kwestie GLTwee
zo snel mogelijk zal bespreken met haar nederlandse
kollega, minister van Doorn.

Tot zover deze parlementaire stand van zaken. Het is
duidelijk dat alle (vage) lijnen naar Den Haag wijzen,
waar het ministerie van CRM nog steeds niet heeft gere
ageerd.

WAT ZIJN DE ACHTERGRONDEN?

Het bestuur van de stichting Groot Limburgs Toneel
benadrukt dat het bestuur töt opheffing van GLTI'lee
slechts is genomen uit financi~le overwegingen.

Slim gevonden en daarom erg dom van de Provincieraad
(Provinciale Staten) van Belgisch Limburg om begin
november al te verklaren dat zij GLTwee om ideologische
redenen niet langer wil subsidi~ren.Erg dom~ want nu
dreigt het voortbestaan van GLTWee toch weer te worden
wat de drie andere subsidi~nten zo graag hadden willen
voorkomen. nl. een politieke kwestie.

Het spelletje van de subsidi~nten om GLTwee geruisloos,
dwz. zonder politieke tamtam te laten verdwijnen door
de verantwoordelijkheid voor de opheffing van GLTwee
bij het bestuur te leggen~ zal niet lukken.

In een open brief aan de Provinciale staten van Neder
lands Limburg heeft GLTwee gesteld dat wanneer de pro
vincie Limburg geen aktie onderneemt om het voortbestaan
van GLTwee veilig te stellen, de staten (lees: de CDA)
daarmee impliciet het recht ontkennen op een eigen kul
tuur voor werkende jongeren en arbeiders. De woordvoer
der van de CDA (Cristen Democratisch Appel -verreweg
grootste politieke partij) maakte zich toen boos over
het feit dat de subsidi~nten nu toch weer Ide zwarte
piet! kregen toegespeeld. En dat was ook preoies de
bedoeling van GLTwee.

Werkende jongeren en arbeiders hebben recht op een ei
gen kultuur. Op grond van dit recht eist GLTwee aktie
van de subsidi~nten tegen dit b~stuursbesluit om GLTwee
op te heffen. Weigeren de subsidiënten deze aktie dan
zal GLTwee in ieder geval dankbaar gebruik maken van
de politieke duidelijkheid die de subsidi~nten

(dwz de overheid, de politieke partijen) door deze
houding over zichzelf ( dwz over hun plaats binnen de
kapitalistische maatschappij) scheppen tegenover ons
publiek (dwz werkende jongeren en arbeiders) •

GLTwee streeft natuurlijk niet naar een duidelijkheid
die het intrekken van de subsidie ten gevolge heeft,
wél willen we voorkomen dat we onze subsidie kwijt ra
ken zonder duidelijkheid over de politieke achtergron
den.

Het is gebleken dat de subsidiënten onze politieke
duidelijkheid vrezen. Wij kunnnen hen uit hun nood
helpen door te stellen dat deze ongewenste duide
ltjkheid kan worden voorkomen door het voortbestaan
van GLTwee te verzekeren.

WAT TE DOEN?

De eisen aan de subsidiënten om een bestuursbesluit
af te keuren en het voortbestaan van GLTwee veilig
te stellen blijven onverminderd gehandhaafd.

Tijdens de manifestatie in Utrecht plaatsten reeds
3000 mensen hun handtekening onder deze eisen.

Inmiddels hebben tientallen organisaties en individuën
zich middels brieven en telegrammen aan de subsidiënten
achter deze eisen gesteld.

In januari wordt door het steunkommitee Maastricht een
grootscheepse adhesie-aktie op touw gezet om de subsi
di~nten opnieuw en verhevigd met deze eisen onder druk
te zetten.

De landelijke steunkommitees voor politieke vorming
en aktie overwegen om op 15 februari opnieuw ecn mani
festhtie te Ol',::::ul,l;Jer>cn in Maastricht.

GLTwee gaat intussen door met het spelen voor scholie
ren~ werkende jongeren en arbeiders. GLTwee zal dit
blijven doen ongeacht de houding van de subsidi~nten,

aangezien een negatieve houding alleen maar het belang
van de strijdkultuur kan benadrukken.

namens GLTwee

Peter van den Hurk
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BEZUINIGEN!

WE MOETEN

KARGADDDR

Wat is de kargadoor?
Een open jongerencentrum dat zich ontwikkeld heeft
tot een politiek vormings-'en actiecentrum met een
duidelijk maatschappij-kritische lijn.

De hoofdtaken zijn:

Het verzorgen en verspreiden van informatie over
de ekonomiese en maatschappelijke werkelijkheid.
Dit mondt uit in een ontmaskering van de heersende
ideologie en haar leerstukken zoals vrijheid.demo
kratie en welvaart.

Het ondersteunen van groepen en organisaties die zich
inspannen voor een andere maatschappij. die niet geba
seerd 1s op overheersing en/of onderdrukking.

Deze opstelling heeft niet tot gevolg dat er een keuze
gemaakt is of zal worden voor één bepaalde politieke
partij of organisatie. Bovendien richt de aandacht zich
niet alleen op de meer politie~ doortimmerde groepen.
maar ook op die groepen die op dit terrein minder ver
zijn, maar wel een politiek perspektief hebben.

AKTIECENTRUM

De volgende groepen huizen momenteel in de Kargadoor:
Zuidelijk Afrika, Accion Fuego (t.b.v. het Spaanse
verzet), Dolle Mina, Aktie Strohalm; Werkgroep Indianen)
I,P.A. ( Interpedagogische werkgroep) Videowerkgroep.
De Kargadoor begeleidt. ondersteunt de groepen b~j ak
tiviteiten • Verder kan er vanuit de Kargadoor inge
sprongen worden op akties buiten het centrum of kunnen
die op een of andere manier ondersteund worden.
uit de samenwerking met aktiegroepen kunnen allerlei
vormingsaktiviteiten ontstaan.

SERVICECENTRUM

De Kargadoor verleent service aan allerlei groepen
en komitees in de vorm van: dokumentatie, stencilap
paratuur, vergaderruimte. adviezen, informatiemateriaal.

De Kargadoor is voor service open van maandag tot en
met vrijdag van 12.30 tot 23 uur en zaterdags van 10 tot
17.00 uur voor landelijke vergaderingen.

VORMINGSCENTRUM

MAATSCHAPPIJ·VISIE "POSJET"

Wij zijn van mening, dat zowel in onze maatschappij als
op wereldnivo de ene mens door de andere uitgebuit wordt,
dat slechts enkelen van de onmetelijke rijkdommen van de
wereld profiteren ten koste van anderen, dat een kleine
groep machthebbers de dienst uitmaakt voor de grote groep
onderdrukten.

De opvoeding vormt een van de pijlers om dit systeem
door te zetten; namelijk om het te kontinueren heb je
egoistische en individualistische mensen nodig.

Het trefsentrum ziet het als haar taak om vanuit deze
visie, gezamenlijk met de bezoekers. een vorm van samen
werking en kollektiviteit te stellen tegenover het alleen
maar bezig zijn met en voor jezelf.

In de praktijk betekent dit, dat staf, en mensen die ak
tief met en in het trefsentrum bezig zijn. d.m.v. pro
grammaas en aktiviteiten d.m.v. werkgroepen, kafeebezoek
en dergelijke en het beschikbaar stellen van ruimtes en
faciliteiten aan o.a. aktiegroepen, willen stimuleren om
dingen samen te doen, samen te ervaren en samen naar bui
ten te brengen.

Via informatie en pubiikaties ziet het trefsentrum het
ook als haar taak om de bezoekers inzicht te verscha~~en

in de werkelijke verhoudingen in de maatschappij.

We proberen dat te doen, door de eigen studie- werk- en
leefsituatie te plaatsen en te verbinden met de maat
schappelijke ontwikkelingen die die situatie beïnvloeden.

stichting Trefsentrum
Eigen Huis
Academielaan 9
Tilburg

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is de
zgn. programmering, dwz. het organiseren van informatie
diskussieprogramma's. Er valt een onderscheid te maken
tussen losse programma-avonden, die meestal navo een
aktueel gebeuren georganiseerd worden en meer uitgeprei
de programmeringen, die over enkele weken of een maand
worden uitgesmeerd.

In zo een programma wordt een bepaald thema uitgediept
en op verschillende onderdelen bekeken, Dergelijke vor
mingsprogramma's worden bij voorkeur georganiseerd in
samenwerking met groepen binnen of buiten de Kargadoor,
zodat er aansluiting gevonden kan worden bij de akti
viteiten van die groepen en een zinnig vervolg min of
meer gegarandeerd is.

In het kader van themaprogramma I s worden vaak ook ten- ,
toonstellingen gemaakt en brochures uitgebracht. Thema1s
waarover programma's georganiseerd worden zijn:
stadsplanning en stadssanering, welzijnswerk en buurt
werk, bio-industrie, imperialisme en antinato. milieu
~roblematiek, onderwijs, arbeidersbeweging.
Kulturele I aktiviteiten zoals film en theater worden

meestal in een vormingsprogramma ingepast.

TEJATERGROEP "DE LEERLING"

ONTSTAAN

Een groepje scholieren, die vaak diskussie - avonden
hadden over het onderwijs in de kapitalistische maat
schappij en zich tenslotte op het socialistisch stand
punt stelden, wilden aktief een bijdrage leveren aan
de verandering van de maatschappij.

Om meer scholieren te bereiken en om op een levendige
manier aan onderzoek en de ontwikkeling van het bewust
zijn te werken hebben ze een theatergroep opgericht.
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Ze  organiseerden  oen  theatorwoekoinde  om  golntere8seer-
den  bijeen  Ce  roapen  en  hebben  daar  een  sl"1acle8pel
gespeold  over  de   8trlJd  voor  demokratie   op  school.
Op  hot  weekeinde  wBron  ongoveer  4o  scholloren,   waar.van
er   12   mob  do   theabergroep  wilden   starcan.     Op  dlt
moment   ls  do   gr'o@p  ultsogroeld   eec   ca  20  menson.
"I)E   J^-   EN  DE  N£EZE00ER"

!:eg::ufe3g: i33:  ::J801ie:gg%3r#a:gnwg:5:Rc?o 6  hot
Hier   ziJn  wo   5   maand©n  moo   bezig   sewoost.     Wo   h©bbon
er  veol  van  geleerd,   nl.:

-hoe   jo   con   bepa&ldo   Ceks®  Ran  analyseren.

-wac  hec  v6rschil  is  tussen  burserlijk  Coneol,   met
al  zljn  verslulerlngen  en  verauidolijkend  toneol.

-  dot   je   {io  nlet   zomanr  moot  aanpooson  ann  bostaonae
normen   6n  waardon.

We   zijn  hiez`meo  ge§Cop€   omd&t   hot   stuK   te   serious  was
en  orrdaS   hot  eon  abstrakt;  voorbeeld   is  van   lets  wc`t
tie  dagell6ks  meenankt,   terivitl  ae  me®scen  llever.  spoel-
den  aan  de  hand   van  ervar'1nsen.

SKETCHES

W®  hadden  hot   ldee  om  con  soort  kri¢iscn  kabaret   te
maken.     Sormlg®n   brachcon   in  w&t  do  meost   ondordrukto
sltuacies   ln  n`in  §chooltijd  waren.     Aan  ae  hand  hler-
van  aeaen  wo  rollenspelen.     Doordat  we  geen  auldelljk
a®el   hadden  waar  we  naar   toe   konden  werkcn  icwamen  er
to  welnlg  ideo8n.

TONzusTUX

We  zljn  rm  eon  stuk  ann  hot  maken,   waarln  2   belangr`1jko
ondert`.erpen  naar  voron  konen  nl.  Surinafle  on  de  8cho-
lierenstrija.     Ilot   ls  bolangrijk  om  dezo  2   onder.werpen
met   elknar  Ce  verblnden  oirdat   in  de  werk¢lijkheld  de
scholleren9trlJd  blot  los  moot  komen  to  staan  van  de
woreld  buiton  do  school.

h'e  haddon  ervaringen  met  pr®blemen  van  Surinaamse
leerlingen  blj  ons  ln  de  school.     lies  bleek  dab  Surl-
naners   ln  Nederland  dubbel  onderdrukt  wordon.

In  ae  lesson  krljg  jo  bepaalde  lnformatlo  over  Surlnano

8Ed8£3og£:i?0::r%°58td8::Cd:e5:a:%iie£!§n8°t83:n:::orkb.
Eer8t  hebben  we  do  grote  lljn  van  hot   §tuk  opgezec.
DaarTia   =ijn  we   scenes  gaan  r=aicen  door  ialddol   van   lmpro-
vlsatles,   waar`  eigen  ervarlngen  in  naar  voren  icwaa]en.
Toen  wo  al   eon   eind   op  wog  waron  kwamen  enkele  mensen
kijken   om  canon  moe   on8   hec   scuk  Ce   evalueren.
He¢   bleak  dab  wo  on3  teveol  vast8eprikc  nadden  op  bepaalde
sieuatles   en  de  achter`grond,   de  oopzaak  van  do  onder-
dr.ukking  nlet  auldelljk  were.     Vcinaf  die   tljd   zljn  we
vcr.wood  oan  net  scholen  goslageri.   Na  doze  schollngstljd
Sullen  enkele   leden  van  ae  groop  mob  alle   informatle  de
teksc  van  eon  stuk  gaan  cchrljvon.

DE   PROL006QUIZ

0ndac   in  Den  llaas  de  aanaacht  a,oesc  warden  geveotlsd   op
de  hacnelsjke  sltuatle  van  Prolo©g  a.in.v.   stunts
h®bben  wl6   con   kort   agltatorlsch  wagonspel   goBpoold.
Die  was   zecr  improvisatorisch  en  snol   ln  ell{aar  gozet.
tw`eer   eon   ervorin6   rlJkor`!

TI.D,   Gel,D   Eij   RumFTE

Tljd   :   Onda®   wit   scholioreri   3ijn   en  6aardoor  veal   huts-
wepk   horen   Ce   maker,   a,7,dDC   wlj   akcief   21jn   op
sc!`o®l   en  ln  eon  schollerenorgenisat;ie,   hebben
wiJ   manr   C'6n  avond   in  de  week   om  dan  hot   8Cuk   te
werken,   2odat  we   iedore  week   ®pnieuw  de  droaa
weer  mooton  oppakkon.

Gold   :   Ben   3cnolier  heefc   alleen  maar   zakgeld   en   oen
schollerentheater8roep  krljgt  niec  zomaar  sub-
s ld i e .

Ruimte:In  I)en  H&Qg   ls   geer`  8eschikbe   ruimte   €e  vlndcn
om  vrljaogsavonds   Co  wel`ken.

Ondariks   doze  materi8le  mooilijkhedcn  blljven  we  met

lNITIATIVE TllEATER DOR"UND
DOFt"UNDEF`  LEHR LI N6STHEATER

Van  26  oktober  Cot  2  november  vend   ln  West-BerllJn  hot"Intordrana   '74"   fesclval  plants.    Eon  van  do  politlok
neost  duldelljke  theatergr`oopen  ale  daar  opcraden  was
hot  Dofronunder  Lehrllngstheator.     Dlt  kwam  nlec  alleon

8::h::e±¥LF,h:k:t*kd3:o:Lfu£Pei::den:ie:£L#:g:::ven.
de  modewerklng  ann  do  verklarlng,   die  door  Incerdrama   '74
1s  ulcgegeven,   en  die  elders  ln  dit,  "imor  gopubllceer.d
ls.     Do  konta!ccon  dlo  daardoor  ontstondon,  nebboo  er  too
gelold  dot  net  Dortmunder  I,ohrllngstheacer  enl<elo  §ct!ne8
he®fc  gesp8eld  op  d®  solldarlt®1tsnanlfoscatlo  voor  hat

E:::#t:#d i:o::o:e%a:ET:::  3g Zguzn:vS?gg:  Ift:=::[::
nalo  St,rijdkultuur"   zeker  verstovlgd  en  ultgebouwd  zul-
len  woraen.

Daarom  dlc  artlkel,   a]ot  in  hot  korc  wnt  infomiacle  over
do  scoop.     Do  nedewopkers  van  hot  ITI)/DI,  zljn  vooniamo-
lijk  werkendo   Jongeren  en  studonten,   t®  weten  iunohlao-
bankwerker,   bedrljfsarbolder,   tolofoonarbeidor,  dekora-
tour,   postbounbto,   ond®rwljzer`e8,   vortegenwoordlgor,   stu-
dencen  ln  do  gormaanso  ¢alen,   Cheatortletonschappen,   en
ruimtelljko  ordening.     Do  meerderhoid  vari  de  medowerkers
21jn  georganiseerd  blnncn  de  vakbond,   te  weten  10  Metall,
Doutscho  Postgewerksohaft,   or`/,  Deutsoh8  Ange8tellteri
6ewerkschaft.     BinnerL  nun  bedz`1jvan  en  genoerde  bonden
nobben  do  ITD/DI,  medoworkers   funlctlos  als   jeugdvercegon-
woordlger,   lid  vori  gezamenlljko  jongeron-fgovaardlgden,
vertrouwensmaa  en  lid  van  hot  be8tuur.  van  verorouweas-
in-On .
Hot,  besto  beold  van  con  polltieko  Choacergroop  krlJgt
illen  na€uurllJk  door  zljn  werl{.     Hot   lljkt  eohcor  voor
do  dl8lcu88io  over   lnc®rnat,1onale  8trijdloultuur`  nogal
zlnloos  om  hler  eon  volm  vali  I.®oenBio  over  con  van  hun
proautctles  to  goven,   Co  moor  ondat  wolnigeri  ln  d®  gele-
genh®ld  zullen  zljn  hot  zolf  to  gaan  zion.    Vandaar  doc

i:c8i#7D¥,h::nv:::I:C3o:::£:L¥ngv8:8?etprogr-van
Pot,ITIEKE   STANDPUNT

I.  Hot  ITD  stolt   zich,   gebanseord  op
hec   MCLrxl8me,   op  aan  de  kari¢  van  do
ondordnilcte  klas8o.     Zlj  st®lt  zlch
name  en  wet.kelljko  heel.schapplj  van
kl&sson  ter  ver'wezeolljking  van  hot
krltiseert  hot  bostaande  8ystoem  aiet
me  on  streeft  ap  doze  grondsla`g  Gen
polltleko  8taridp`int   lG  de  basl8  van

opoAVE  VAN   izET  TinArm

de  grondslagen  van
pollclek  en  ekonomle§
achtor  ae  machcsover-
allo  nu  ultgobulte
8oolalisme.     Zij  bo-
bohulp  vaa  hot  Har*1s-

verandorlng  Ilo.    Dlt
hot  ITD-work.

2.  Theac®r  moot  polltiek  zljn.     Zljn  op8av®n  zijn  de  ult-

::3:ei¥kh:3:na:#y§:8b::thifid#£::gfh:3g[33oV£:andorings-
3.  Toneelscukkon  on  a`glcaclestukken  noocea  doze  opgave
vorvullen.

:inx8:¥L::;tag;£i3::k8::t:£gn5#c:err:r;££:!i¥EoW£|d;3::
eon  beiiruatzljn  voortgebracht   ia,   wac  doze  v®randerlngon
ale  mogelljk  en  mood?,akelljk  zlot.

5.  Het   ls  duidelljk  doe  theater  golf  niet  veriindencm  karl.
Hot  kan  ocmcer  eon  annzoc  Seven,   waarmee  hot  hot   ln  bo-
91nsol  aanwe?,1ge  klassebeinistzijn  bovestlgt  or  holpt  eon
nleuw  te  docn  ont8taan.

6.  Hieri]oe  worat  dlt  theater  ao  8preektiuls  van  do  onder.-
drukcen   (ulc8ebulcen).

\`/ERl(   VAN    DE    ITI)

7.  Eigcn  proauktie  en  opvoer.ing  van  ogitatle8Cutkon  en
grote  voorstellinscm  die  dc  mantscliappelijl{o  8amenhang
van  hec  Itapitall3me  auntoonc,   ovenals  do  mogolijlchedan
om  aezo  Ce  overwlnnen  anngeeft.

8.  Werk  op  kult.uurpolltlck  vlak  mat  krltlok,  diskussles,
en  aktles  ln  hot  openbaar;  dlt  nag  ochtor  nlot  ln  pure
hervormlng  omsla8n.

9.   Krltlscne   beschouwins  vcir`  do  Dortrmundse   I,heatel.8  met
betr®kking  tot   lnstolllng  en  produktle  van  st.ul{ken,   even-
t;ueol  agitatio.

Op  basis  van  dlt  progranma  8tolt  net  ITI)/DI,  :

Eon  theacer.  dot  op  dlt  standpunt  stoat  moot  noodzatcellj-

98F:±!;;98§°!±;i?k  en  PartlJdl8  ten  gun8Ce  van  de  &rboi_
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Verdere informatie over het ITD/DL is te vinden in een
door hen zelf uitgegeven brochure getiteld ROTES THEATER
IM KOHLENPOTT. (Kohlenpott is de bijnaam van het Rhurge
bied) •
Op dit moment is de groep'bezig zijn kontakten in Duits
land te verstevigen en uit te breiden, om eventueel te
komen tot , in navolging van ons, het oprichten van een
soortgelijk Kultureel Front in Duitsland.

Dit rechtvaardigt mi~ns inziens de suggestie om ze bin
nen Kultureel Front verband uit te nodigen en op die ma
nier kennis te nemen van hun werk en mogelijkerwijze het
Kultureel Front verder uit te bouwen tot Duitsland.

otto Honders.

INTERDRAMA 74

Van 26 oktober tot 2 november waren GLTwee en PROLOOG
in West-Berlijn uitgenodigd op een internationaal festival
voor jongerentheater, INTERDRAMA 74 ingericht door de
Akademie der KUnste en de Berlijnse Senaat. De hele week
werd er gespeeld terwijl overdag verscheidene dlskussie
bijeenkomsten waren georganiseerd. Een van die "Seminars ll

konsentreerde zich rond theater voor jonge arbeiders (Lebr
lingstheater). Gedurende 5 namiddagen werd een diskussie
opgebouwd waarin voorstanders van een strijdkuItuur, van
een theater dat de ondersteuning van de arbeidersstrijd
als prioriteit stelt, zich maten met meer pedagogisch ge
richte voorstanders van een theateraktiviteit die per
definitie niet verder gaat dan de eigen ervari!l~ van de
groep jonge arbeiders waarmee of waarvoor het theater
wordt ontwikkeld.
Deze diskussie mondde uit in een slotverklaring die op
de laatste bijeenkomst werd voorgelegd aan alle deelne
mers van Interdrama 74, uitgebreid met een aantal promi
nente jeugdauteurs uit de Bondsrepubliek (o.a. Werner
Geifrig, Volker LUdWig). Na een zeer levendig debat
werd de verklaring in haar totaliteit aangenomen door
de vergadering met 54 tegen 20 stemmen en door iedereen
ter verspreiding aanbevolen.
De hierin vervatte uitgangspunten lijken ook ons funda
menteel genoeg om de volledige tekst te publiceren.

SLOTVERKLARING VAN HET SEMINAR llLEHRLINGSTHEATER11 IN HET
KADER VAN mTERDRAMA 74

Het internationale festival voor jeugdtoneelllINTERDRAMA 74 u

dat van 26 oktober tot 2 november plaatsvond in de Akade
mie der Klinste in West-Berlijn, droeg het motto "voor de
jeugd-over de jeugd". De objektieve situatie van jonge
ren in kapitalistische landen als Belgi~, Nederland, Itali~,

West-Duitsland en West-Berlijn, werd vooral duidelijk aan
de hand van voorstellingen en informatie over werkwijzen
van het "Berliner Lehrlingstheater", het lIDortmunder Lehr
lingstheaterll , van 1l0Vrweell, van "proloogll en van I1 Teatro
del SolelI • De objektieve situatie van de werkende en
schoolgaande jeugd en de uit deze situatie voortvloeiende
problemen en mogelijke oplossingen daarvan vormden de kern
van het toneel van deze groepen.
Uitgaande van de fundamentele tegenstelling tussen kapi
taal en arbeid werden nauwkeurige analyses gegeven van
de aktuele situatie van de jongeren in deze landen en wer
den veranderingen van de huidige maatschappelijke verhou
dingen zichtbaar gemaakt door de gemeenschappelijke strijd
van alle loonafhankelijken te tonen. De diskussies tij
dens dit seminar over lILebrlingstheater ll gingen dan ook
niet over problemen betreffende theatrale methoden of van
louter pedagogische aard, maar over de doelstellingen van
een toneel, dat zich tot deel van de arbeidersbeweging
verklaart en dat met zijn specifieke middelen probeert
een biJdra5e te leveren tot de strijd voor meer rechten
in bedrijven, op scholen en op alle andere maatschappe
lijke terreinen.

1.DE SITUATIE VAN DE ARBEIDERSJEUOD EN DE TAKEN VAN EEN
HIEROP GERICHT POLITIEK TONEEL

Dit toneel, dat zich richt op werkende jongeren en jon
geren in opleiding - in stukken als "Kinder seid schlau,
lernt beim Baun (Berliner Lehrlingstheater), IlAlle Räder
stehen stilln (Initiative Theater Dortmund/Dortmunder
Lehrlingstheater), llSlappe tijden, sterke meidenll (Proloog).
l'Klaar voor de start" (OLTwee) en IIRa ••• ta •••ta••• tall
(Teatro del sole) - toonde het leven van de jongeren
zoals het werkelijk is. Zo behandelde het Berliner Lehr
lingstheater de slechte condities bij de opleiding in de
bouwnijverheid.
Het Dortmunder Lehrlingstheater liet zien hoe werkende
jongeren en arbeiders noodzakelijke loonsverhogingen
bevechten.

Proloog legde in "Wie wordt wijzer van het onderwijs l1

het verband bloot tussen onderwijs en maatschappij en
toonde in IlNeus & Ko op zoek naar het verzwegen nieuws"
hoe het onderwijs de klassetegenstellingen verdoezelt.
Daarbij beperkten de meeste stukken zich niet tot slechts
een afgietsel van de werkelijkheid, maar herleidden deze
werkelijkheid tot de onoverbrugbare belangentegenstelling
tussen loonarbeid en kapitaal. Naast het tonen en ver
klaren van de maatschappelijke situatie van de arbeiders
jeugd, boden de meeste stukken dan ook politieke pers
pectieven voor een fundamentele verandering van het ka
pitalistische systeem.
Omdat echter de jongeren de daadwerkelijke strijd, wil
zij uitzicht bieden op succes, alleen maar kunnen voeren
in samenwerking met alle arbeiders en als deel van de
progressieve democratische en socialistische beweging,
weerspiegelden de stukken ook deze noodzakelijke samen
werking. Hiervan uitgaande heeft toneel voor en over
de jeugd de taak om de strijd te ondersteunen van de
arbeidersklasse tegen de bezittende klasse om te komen
tot een socialistische maatschappij.
Dit toneel dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De alledaagse problemen van zijn publiek dienen op
zo'n manier te worden getoond, dat zij verklaarbaar
en oplosbaar worden.

- Psychologische, pedagogische problemen moeten in de
voorstelling worden gerelateerd aan het bestaan van de
fundamentele tegenstelling tussen loonarbeid en ka
pitaal.

- Politiek toneel moet in zijn werk zowel de historische
als de actuele momenten van de klassestrijd tonen.

2 .DE STRIJD VOOR SUBSIDIE ZONDER CENSUUR

Het is duidelijk dat deze kultuur met deze doelstelling
zich een weg moet banen door de heersende kultuurpolitiek.
We stellen vast, dat een kultuur, die de maatschappelijke
tegenstellingen verdoezelt - hetzij direkt door het kapi
taal op kommerci~le gronden, hetzij door de staat in
prachtige kultuurpaleizen - een zeer omvangrijke finan
ci~le ondersteuning geniet.
De kultuur echter, die de belangen van de arbeiders dient
en deel van hun strijd is, wordt bedreigd door het intrek
ken van noodzakelijke subsidies en door politieke censuur
(zoals bij GLTwee en proloog) of wordt totaal niet gesub
sidieerd (zoals bij het Berliner en Dortmunder Lehrlings
theater en het Teatro del Sole).
Bovendien wordt zij beperkt in haar mogelijkheden om naar
buiten te treden. De mensen echter waarop dit toneel zich
richt en waarmee het zich bezighoudt, nl. de werkende be
volking, hebben recht op hun eigen kultuur. Het is even
eens duidelijk geworden, dat deze kultuur niet alleen op
komt voor de objectieve belangen van de arbeidersklasse,
maar dat zij ook het leven en de belangen weerspiegelt
van grote aantallen leerlingen, werkende jongeren en stu
denten die deze kultuur juist daarom waarderen en verlan
gen. De noodzaak om de strijd voor verandering van de
huidige maatschappij, voor de bevrijding van de arbeids
klasse ook op kultureel gebied te voeren, betekent daar
om ook heel ccncreet dat wij moeten vechten voor het
recht op subsidie zonder politieke censuur.
TEGEN POLITIEKE CENSUUR - VOOR GESUBSIDIEERDE STRIJD
KULTUUR VAN ALLE WERKENDEN ALS EEN RECHT VAN DE ARBEIDERS
KLASSE.

3. DE KULTUUR VAN DE ARBEIDERSKLASSE IS INTERNATIONAAL
OMDAT OOK DE STRIJD VOOR HAAR BEVRIJDING INTERNATIONAAL
WORDT GEVOERD

We hebben reeds vastgesteld dat deze kultuur onvoor
waardelijk moet worden verdedigd tegen aanvallen van
buiten die tot doel hebben dit wapen in de klassestrijd
te ontkrachten en te vernietigen. Op basis van samen
werking zoals die zich reeds aftekende tijdens Interdrama 74
- nationaal en internationaal - moet deze verdediging
meer effect krijgen.

Een dergelijke samenwerking kan ertoe bijdragen, dat er
een uitwisseling plaatsvindt van ervaringen met betrek
king tot de ontwikkeling van de klassestrijd in de ver
schillende landen, alsmede een uitwisseling van infor
matie over het opbouwen van de atrijdkultuur en de vor
men waarin deze zich manifesteert.
Er dient dan ook een internationale versterking plaats
te vinden van datgene wat reeds bestaat in landen als
Nederland en Belgi~, Frankrijk en Italië(Kultureel Front),
west-Duitsland(Treffen freier Gruppen), west-Berlijn
(Komitee der Kulturtage), om de bovengenoemde punten te
verwezenlijken.

West-Berlijn, 1 november 1974
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SAMEN STERK

AAN ALLE ORGANISATIES DIE EEN STEUNVERKLARING GAVEN OP
DE MANIFESTATIE OP 30 NOVEi·IBER IN UTRECHT

Op de manifestatie op 30 november in Utrecht bleek door
het optreden van de vele groepen uit binnen- en buiten
land overduidelijk~ dat zich een nieuwe kultuur aan het
ontwikkelen is. Sommigen noemen dit een kultuur gericht
op de emancipatie van de arbeidersklasse~ anderen gebrui
ken zonder omwegen de term antikapitalistische kultuur.
Het is in elk geval de kultuur van de linkse beweging~ die
duidelijk in opkomst is.

Deze groei in omvang~ kwaliteit en duidelijkheid veront
rust de rechtse krachten, die geen middel onbeproefd laten
in hun pogen de groei te fnuiken. De aanslag op GLTwee
en de Telegraafhetze van DS'70 tegen Proloog zijn sprekende
voorbeelden.

De manifestatie georganiseerd door proloog en de 19 steun
komitees - welke hun doelstelling inmiddels hebben ver
breed - was een voorbeeld van de zo noodzakelijke verde
diging, die in grote solidariteit wordt gevoerd.
Dit blijkt uit de meer dan 5.000 bezoekers en uit het op
treden van de vele groepen. Maar ook de steun- en soli
dariteitsverklaringen zijn een sprekend voorbeeld.
Onder de zeer vele verklaringen bevond zich ook die van
uw organisatie.

Hoewel de manifestatie in opzet vooral gericht was op de
strijd voor het voortbestaan van Proloog, dreigt nu GLTwee
het volgend slachtoffer te worden en we weten dat de
repressie zal verder gaan.

Wij van Proloog zijn uw organisatie erg dankbaar voor uw
steun door middel van een verklaring en we hopen en ver
trouwen. dat u in de toekomst mee zult blijven strijden
voor de rechten van de linkse antikapitalistische kultuur.
die zich in dienst stelt van de arbeidersstrijd.

Proloog

Het publiek van het politiek vormingstheater heeft
door deze demonstratie én manifestatie op de meest
duidelijke manier aan het parlement laten weten dat
proloog én G.L.II. moeten blijven, dat subsidie een
recht is en dat politieke vorming en aktie dus ook
gesubsidieerd doorgang moeten kunnen vinden.

Tatjana Brinkmro::

SOLIDARITEIT

PERSBERICHT VAN HET KULTUREEL FRONT

Het Kultureel Front beschouwt de beschuldiging van
mevr. Veenendaal. lid van de tweede kamer fraktie van
DS'70. in de Telegraaf tegen Toneelwerkgroep Proloog
als een politieke aanval van rechts om Toneelwerkgroep
proloog kost wat kost kapot te krijgen.

Het Kultureel Front dat reeds eerder zich v:i.erkant achter
Proloog gesteld heeft. was ook op de manifestatie van 30
november j.l. in Utrecht aanwezig om haar solidariteit
te betuigen. Verscheidene van haar leden, o.a. de In
ternationale Nieuwe scène, het Trojaanse Paard, Proloog,
Sater, de Kritiese Filmers, Vuile Mong en zijn Vieze Gas
ten~ traden tijdens deze manifestatie op, om de leuzen
IIVoor politieke vorming en aktie, Proloog en GLTWee moe
ten blijven. Voor internationale strijdkultuur ll • daad
werkelijk te ondersteunen.

Het Kultureel Front begrijpt dat voor de rechtse politici
het niet meer mogelijk is, gezien de massale steun van
het publiek, om groepen als Proloog en GLTwee op demo
kratische wijze de nek om te draaien. Daarom spreekt
het Kultureel Front de hoop uit. dat de rechtse krach
ten die deze leugenachtige, reaktionaire aanval hebben
ingezet in hun eigen valkuil zullen vallen.

30 NOVEMBER

DEMONSTRATIE-MANIFESTATIE VAN 30 NOVEMBER j .1.

Het Kultureel Front

Voor Politieke vorming en aktie. Proloog moet
blijven~ G.L.II. moet blijven.

We kunnen zeker zeggen dat de demonstratie en de
manifestatie een groot sukses zijn geweest.
5000 Mensen zijn er voor op straat gekomen~ dat
was een indrukwekkend beeld.

En op de manifestatie~ aansluitend op de demon
stratie waren er op een gegeven moment méér dan
5000 mensen, die daar hun aanwezigheid hun soli
dariteit betuigden met de strijd voor politieke
vorming en aktie en internationale strijdkultuur.

Het programma gaf een globale indruk van strijdkul
tuur. Groepen uit Duitsland, Frankrijk? Belgi~,

Italiê en Nederland taanden hun fragmenten uit hun
toneelstukken, er werden liederen gezongen, films
en diaas vertoond.

En al deze groepen hebben een duidelijke keuze ge
madkt. Hun werk vertrekt vanuit een anti-kapita
listisch standpunt, waaruit de solidariteit met de
arbeidersklasse zich opdringt.

Door het hele programma heen waren talloze soli
dariteitsverklaringen opgenomen. (Zoals bv. van de
vakbonden, politieke partijen••• )

Het geheel was een uitgebreid aanbod van strijd
kultuur. alleen het was niet rond te krijgen binnen
de geplande zes uur. Veel mensen moesten eerder ver
trekken ivm.arspraken met de bussen.

Dit soort punten moeten we niet uit het oog verlie
zen, ze zijn van belang bij het organiseren van de
volgende manifestaties.

In ieder geval heert deze massale solidariteit ge
toond dat het ernst is met de verdediging van de
strijdkultuur.

RELLEN

FASCISTISCHE AANVAL NAAR AANLEIDING VAN DE 'VERSCHAEVE'
OPVOERING TE GENT

In het vorig nummer van IKultureel Front' maakten wij
reeds melding van de rel te Antwerpen naar aanleiding
van de première van het stuk over cyriel Verschaeve.
Op maandag 21 oktober moest een opvoering van dit stuk
doorgaan in een auditorium van de Gentse universiteit.
Toen de rektor van de universiteit de opvoering verbood.
gingen militanten van verschillende linkse en revolutio
naire groeperingen over tot het bezetten van het audi
torium.
Onder deze druk zwichtte de rektor : anderhalf uur voor
de voorstelling moest beginnen gaf hij de toelating.
Een half uur vaar het begin van de voorstelling versche
nen echter een BO-tal leden van fascistische groeperin
gen gewapend met ijzeren staven, fietskettingen, stokken
met nagels enz. Tussen hen en de militante studenten
die voorstelling en toeschouwers trachtten te beschermen
ontstond een gevecht waarbij verschillende linkse mili
tanten in het hospitaal werden geslagen. Toen de eerste
sirènes van de politie - verwittigd door de rektor - ge~

-haard werden, trokken de fascisten weg. De 'handhavers
van de openbare orde' vervolmaakten dan het werk van de
fascisten door de aanwezige toeschouwers zo hardhandig
uit de zaal te knuppelen dat weer enkelen in het hospi
taal belandden.

Het is de eerste maal in 10 jaar dat fascistische benden
weer Zb openlijk durven optreden en de vrije menings
uiting proberen te vernietigen. Het is ook duidelijk
dat we niet op de overheid af de openbare macht moeten
rekenen om ons hiertegen te verdedigen. Daarom werd ook
onmiddellijk overgegaan tot het oprichten van anti-fas
cistische fronten en werd de zelfverdediging onmiddellijk
georganiseerd : zo werden bij de volgende vertoningen
(a.m. te Leuven) telkens piketten van een ioo-tal linkse
militanten gevormd die ervoor zorgden dat de voorstellin
gen ongehir.derd konden dcorguan.
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Het Kultureel Front meent dat het i'ascistisch gevaar in
de kiem gesmoord moet worden.
Op 22 oktober gai' het Kultureel Front dan ook het vol
gende perskommunikee uit :

Het Kultureel Front (waarvan o.m. deel uitmaken : Pro
loog, de Internationale Nieuwe scène, het Trojaanse Paard,
Men, Polkin, Kick, Morgenrood, Vuile Mong en zijn Vieze
Gasten, sater, e.a.) neemt_met verontwaardiging kennis
van het verhinderen van de opvoering van het toneelstuk
'Verschaeve' in de universiteit te Gent door het brutale
en gewelddadige optreden van i'ascistische groepen. Deze
aanslag op de vrijheid van meningsuiting door gewapende
i'ascisten van V.M.D., T.A.K., Were DI, en K.V.H.V.-Gent
werd in de hand gewerkt door de oensuur van de rektorale
overheid en de medewerking van de lokale politie.

Het Kultureel Front roept alle anti-fascistisohe krachten
op zich te verenigen en gezamenlijk de vrijheid van menings
uiting zelf te verdedigen.

STAKING

RESULTATEN

De resultaten van de akteursstaking in de officiele
vlaamse gezelschappen zijn bondig samengevat :

- Toegekend is de helft van het gevraagde inloopmaneuver
op de lonen van de BRT.

- Een konventie werd door de overheden ondertekend waarin
zij zich verbinden tot de volledige gelijkschakeling,
wettelijk te regelen binnen een dekreet dat moet goed
gekeurd worden door de Kultuurraad van Vlaanderen.
Indien dit dekreet niet is gestemd vbbr I mei '75 ko
men er nieuwe onderhandelingen met de vakbonden. Deze
onderhandelingen moeten de gelijkschakeling als onder
werp hebben en belUndigd zijn vbbr 15 juni t 75.

BETEKENIS EN GEVOLGEN

Deze staking die bijna 7 weken duurde verdient alleen al
door haar lengte de aandacht. Het is ook de eerste aktie
van deze omvang en vorm die het burgerlijk theater in
Europa treft.

Zij heeft iets nagelaten van een zekere malaise. Niet
zozeer in verband met een publieke o~komst or een uiter
lijke weerklank (bij pers en publiek)., De belangstel
ling zit hem zoals voorheen in een "avondje uit ll van de
kleinburger om "z ijn zorgen te vergetenll of llzich te kul
tiverenll

• De weerklank: is zoals voorheen "een kolfje
naar zijn hand" en wanneer het hen bevalt : "onze akteurs
staken wel,maar zij kunnen ook spelenII, wanneer het hen
misnoe~t : uin plaats van te staken zouden ze beter leren
spelen' •
Nee, daar zit alles nog goed. Op dit gebied is de staking
een " aoc ident zonder gewonden ll

, blikschade zou men kunnen
zeggen.

Deze uiterlijke kalmte is juist de uitdrukking van de
innerlijke malaise. Na 7 weken konfrontatie met de rea
liteit van de burgerlijke maatschappij, terug de burger
lijke idealen gaan verkondigen betekent dat de diskussie
rond deze tegenstelling van het theoretisch naar het prak
tisch plan is verplaatst.

Vroeger voerde men in brede geledingen binnen het offi
ciäle theater de diskussie over de zogenaamde lltheaterkrisis"
op theoretisch vlak. Enkelen hebben begrepen dat deze
krisis niets meer was dan een weerspiegeling van de krisis
van het kapitalisme, dat zijn tegenstellingen gewoon over
draagt op al zijn uitingsvormen. Het herkennen en er
kennen van de klassestr~jd als belangrijkste konrlikt
door theatermensen. waarvan sommigen reeds veilig gebor-
gen zaten in de schoot van llhet officilUell , heeft geleid
tot de oprichting in Vlaanderen van de Werkgemeenschap
Beursschouwburg en later het Trojaanse Paard en de Inter
nationale Nieuwe Scène, in Nederland van o.a. Proloog en
GLTwee.

Het aangaan echter van een staking (zij het om looneisen)
. op dezelfde,wijze als ieder ander die in de klassestrijd

aan de kant van de petten staat, bewijst anderzijds dat
er in "het offlci~letl genoeg achtergeblevenen zijn, die
de klassestrijd als het/een wezenlijk onderdeel van de
maatschappelijke verhoudingen ervaren.

Deze ervarin~en leiden tot bewustwording op verschil
lende niveau s en het is deze bewustwording en inzicht
in de tegenstelling van de eigen positie, met daarbij
de onmacht deze tegenstelling op te lossen. die persoon
lijk bij velen een malaise teweegbrengt. Dat uit zich
in onverschilligheid of bitterheid die alle kreativiteit
verlamt. zelrs bij wat men noemt ude geslaagdenll •

Het is niet zozeer uit de resultaten (of het gebrek aan)
van de staking dat dit onbehagen voortkomt. Het is veel
eer uit de ervaringen in de gevoerde strijd dat dit voort
spruit. Als een theater maar iets betekent als het in
staking is, dan betekent dat dat dit theater niets be
tekent van het ogenblik dat deze staking is opgeheven.

In de liberale llNieuwe Gazet ll heeft Bert Verhoye dat
op een bijna sadistische wijze dag na dag met een onbe
schaamdheid. de kneohten van de burgerij eigen. aangetoond.
Dat hij daarbij zijn eigen frustraties ten overstaan van
dezen die konsekwent de zijde van de petten gekozen heb
ben. nauwelijks weet te verbergen is hier van bijkomende
aard.

Moeten wij dan besluiten dat deze staking negatief is
geweest? Dat hangt af uit welke hoek je het bekijkt.
Negatief zeker voor het burgerlijk theater.
Negatief zeker voor de burgerij die elke strijd voor
looneisen als een hinder moet ervaren.

Vraag is of een malaise bij akteurs in het officiijle
theater een positieve wending kan aannemen en niet leidt
tot een komplete demoralisering. Dan weze opgemerkt dat
de staking geen nieuwe toestand heeft geschapen, alleen
maar een verscholen toestand naar boven heeft gebracht.

Het l1 alternatiefn dringt zich op. Het bestaan van de
groepen binnen het Kultureel Front is de doorslaggevende
faktor in het onbehagen omdat velen voelen (en de soli
dariteitsmeeting rond proloog en GLTwee moet hen dat wel
doen inzien) dat hier reeds een antwoord aanwezig is.
Het is nu eenmaal rot jezelf aan de verkeerde kant van
de barrikade terug te vinden.

KUNST OM DE KUNST
OF
KUNST ALS KRITIEK 7

Een mechanistische interpretatie van het marxisme is deze
van het economisch determinisme. Hen verklaart de gehele
bovenbouw rechtlijnig vanuit de economische onderbouwen
verliest daarbij volkomen de dialectiek van deze relatie
uit het oog.
Nochtans gaat het hier geenszins. en Marx heeft hier vaak
genoeg op gewezen. om een unilaterale relatie, en evenmin
om een onmiddellijke: net zo goed als de bovenbouw door
de economische onderbouw gedetermineerd wordt. wordt
deze eoonomisohe onderbouw zélf beInvloed door de boven
bouw, dat wil zeggen, door de ideologie, de filosofie,
de kunst, het onderwijs; en dit volgens complexe, inter
mediaire wisselwerkingen.
Zo wordt de kunst niet alleen gedetermineerd door de
sociaal-economische situatie, maar heeft ze tevens een
relatieve invloed op die situatie zélf. Vandaar het be
lang van de kunst. Waar het nu op aankomt is de onderlin
ge wisselwerkingen binnen deze totaliteitsrelatie te be
palen. Wat is de mogelijke betekenis van de kunst, van
het onderwijs, van de theorieen over de kunst en over het
onderwijs binnen de kapitalistische maatschappij, in
Belgi~ 19741 Op welke wijze is de kunst integreerbaar
en dus systeembestendigend of Juist strijdbaar en dus sys
teemvernietigend of revolutionair?

Het op 24 en 25 november te Gent gehouden colloquium
IIXunst om de kunst of kunst als kritiek1 11 had niet alleen
een analy~e van deze problematiek op de agenda staan, maar
stelde z~ch tevens tot doel een valabele kultuurpolitieke
strategie te bepalen i.v.m. schilderkunst. film, muziek,
literatuur, toneel en onderwijs.

In verschillende werkgroepen werden gedurende 2 dagen de
intrinsieke problemen van elk dezer media onderzocht om
dan tot een gezamenlijk besluit en stellingname te komen
i.v.m. de mogelijkheden die in de kunst als kritiek en
als strijdmiddel vervat liggen. Alleszins geen geringe
opgave.

Als voorbeelden uit de praktijk fungeerden llDe Werkgroep
voor kreatieve en geangazjeerde avantgarde-muziek en
mixed-media: Logos l1

, llHet Trojaanse Paard" met nHoe eerder
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hoe beter, zei de arbeider en hij dankte zijn baas afn en
enige films van Robbe De Hert.
Even uiteenlopende concrete illustraties van even uiteen
lopende theorieSn die tijdens dit colloquium naar voor
kwamen. Extreme idealistische theorie~n zoals: het grondig
elimineren van alle elementen van de burgerlijke en dus
integreerbare kunst om geheel opnieuw te beginnen met een
kreatieve kultuur die naar vorm en inhoud zodanig gecon
cipieerd is dat ze alleszins niet integreerbaar zou zijn.
Of het uitdrukken van een relatief pessimisme ten opzichte
van de totaal in de produktie- en consumptiesfeer gekana
liseerde media, zoals film, en de hieraan verbonden moei
lijkheden van een altenatieve vormgeving en distributie.

Het is niet doenbaar een, al was het slechts half volle
pige opsomming te geven van de verschillende naar voor
gebrachte opvattingen (het Kultureel Konvent Gent geeft
hierover trouwens een documentatiemap uit), evenmin is
het hier de bedoeling een valabele kultuurpolitieke
strategie weer te geven. Deze is overigens niet uit het
colloquium gekomen. En dat kon ook moeilijk, gezien de
heterogeniteit van het publiek en de daarmee verband
houdende totaal verschillende opvattingen. Nu is het
naast elkaar bestaan van verschillende theorie~n oveF de
kunst als strijdmiddel, dus als wapen in de klassestrijd,
eerder een voordeel dan een nadeel. Deze bewering is
eohter een platitude wanneer hieraan niet de nodige or
ganisatorische konsekwenties worden vastgeknoopt.
Dat wil zeggen dat de konfrontatie van verschillende theo
rie~n, zoals die op dit colloquium plaats vond, noodzake
lijk is, maar dat deze konfrontatie een weerslag dient
te hebben op de praktijk, waardoor ook deze praktijk weer
tot een vruchtbaardere theorie kan leiden. Dit is echter
alleen mogelijk in een min of meer continue organisatori
sche vorm. Deze organisatorische vorm gaat noodzakelij
kerwijze verder dan het inrichten van een colloquium, of
van 2 of 3 colloquia, waarop men min of meer vrijblijvende
theoretische beschouwingen met elkaar confronteert.
Immers het organisatorisch equivalent voor een niet met
de praktijk verbonden theoretische beschouwing is precies
een colloquium! Nochtans, hoe vrijblijvend en organisato
risch ll e inmalig ll dit colloquium ook was, vond het toch
reeds een concrete tussenkomst in de politiek-kulturele
strijdsituatie doordat het, precies omdat het georganiseerd
was zijn solidariteit kon betuigen met de van subsidie
beroofde politieke toneelgroepen Proloog en GLTwee.

Zoals deze solidariteitsbetuiging een oo~crete stelling
name impliceert dienen nu ook de op het colloquium naar
voor gebrachte ideeMn in een meer ooncrete stellingname
te resulte~en.

Dat wil zeggen dat de diskussie over vorm en inhoud, over
strijdbaarheid of integreerbaarheid van de kunst als kri
tiek, in organisatorische relatie tot de dagelijkse klasse
strijd tot ,nieuwe inzichten en verdiepingen van theo
retische beschouwingen kan leiden. Het is vanuit deze
reMle praktijk dat men o.m. de klassieke diskussie over de
eenheid van vorm en inhoud kan po~en te synthetizeren
in termen van 11 sociaal experiment , vooral gekenmerkt door
de situatie waarin er naar deze eenheid dient gestreefd
te worden, nl. de konfrontatie van bv. een toneelstuk
met arbeiders in staking, het vluchtig karakter van een
dergelijk toneelstuk, de straat als pod1um~ stakers
als toeschouwers, enz.

Het uitwisselen van dergelijke ervaringen, de konfronta
tie van dergelijke ervaringen met artistieke, esthetische,
kultuurkrit1sche theor1eMn, binnen een organisatorische
vorm die zich een re~le inbreng in de klassestrijd tot
doel stelt, lijkt mij de noodzakelijke voortzetting van
dit colloquium.
Het Kultureel Front is een stap in deze richting.

een correspondent
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AANGESLOTEN GROEPEN

Amsterdams stadsjournaal.
Prinsengracht 838
Amsterdam 020-22.13.78.

Arbeidskoor Morgenrood.
Molenvliet 42
Rotterdam 010-32.53.88.

Vuile Mong en zijn Vieze Gasten.
Lege Voorde 28.
9950 Waarschoot.

Werkgroep Zuidelijk Afrika.
Gelderopsm'leg 62
Eindhoven.

De Leerling.
van Dremenstraat 154
Den Haag.

J Diskus.
4 Goevernestraat 133

Rotterdam 010-36.34.73.

Donkiésjot Open Jongerencentrum.
Wal 1-3
Sittard 04490-53.85.

Kultureel Front
Redaktie:
Pal1ngstraat 5
Eindhoven
Nederland.

Waterloostraat 63
2600 Berchem
Belgie.

Groep Men.
Armand Reusensplein 9
2130 Brasschaat 031-51.79.63.

Secretariaat:
Schutterhofstraat 55
2000 Antwerpen
031-32.17.61.

Groot Limburgstoneel TI
Achter de Barakken 31
Maastricht 043-11.41.4

Haagse Sociale Akademie
Luxemburgweg 271
Vlaardingen.

Kontaktadres Nederland:
Palingstraat 5
Eindhoven.
040-24.16.5.

Het Trojaanse Paard.
Waterloostraat 63
2600 Berchem 031-39.44.89.

Straattoneel Leuven.
Hoegaardenstraat lOg
3040 Korbeek-Lo.

Onderwijsgroep Den Bosch.
Luccas GasseIstraat 22
Hintjam

Polkin.
K.. Nieuwe Prinsengra.cht 78

Amsterdam 020-25.08.40.

72
040-51.02.36.

Proloog.
Wil1eostra:.lt
Eindhoven.

Studententoneel Asjera.
A.van Anhaltstraat 3
Eindhoven 040-51.22.43.

Toneel Boetiek
Twaalf Kameren 64
9000 Gen't.

Internationale Nieuwe Scene.
Orgelstraat 2a
2000 Antwerpen 031-31.91.95.

Kick Kultureel Informatie Centrum.
Keizersstraat 38
2000 Antwerpen 031-3~.63.23.

stichting Nederlands Studententoneel.
Hardewerkerstraat 39
Groningen.

Kargadoor Open Jongerencentrum.
Oude Gracht 36
utrecht 030-31.03.77.

Kritische Filmers •
De Roy van Zuidewijnlaan 8
Breda 01600-39.32.4.

Ç\. Sater.•
Lijnbaansgracht 23
Amsterdam. 020-22.63.07.

Socialistisch Koor Tilburg.
prof. cobbenhagen1aan 516.
Tilburg.

Trefsentrum Posjet
Academlelaan 9
Tilburg 013-68.12.69.
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