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REDAKTIONEEL
Hier  is dan mmner 7 van het blad van het Kultureel Front.  Daar waar
het dubbel mmmer 5-6  Fraktisch uitsluitend de  teksten bevatte van de
eerste  studiedagm van het Kültureel Front,  novemrber  1975 ,  krijgt dit
mmmer  7 weer een gevarieerdere irhoud,  die we  in vijf hoofdstukken
kunnen onderbrengen.
1.  Het Kültureel Front bereidt reeds  zijn volgende  studiedagen voor,
die dcnrgaan op 22  en  23  mei  in Posjet  in Tilburg.  Qp de vorige  stu-
diedagen werd veelvuldig gesproken over de band die de strijdkultuur
met de  klassestrijd moet tot stand brengen;  tijdens deze  studiedagen
willen wij  nagaan hoe deze bamd  Ím de praktijk van de verschillende
groepen tot stand kcmt.  Verschillende groepen hebben hierover vanuit
hun eigen ervaring diskussiemateriaal binnengeleverd.  Wij  publiceren
hier de inleiding tot de diskussieteksten.
2.  Na de grote manifestatie te Utrecht  'Voor de uitbreiding van de
Strijdkultuur",  maakt het Kultureel Front het bilan op en gaat de
perspektieven na.  Hierover virrit u Ím dit nuirmer twee teksten:  een bi-
lan van de manifestatie  zelf  en een tekst over de taken die de steun-
kcmitees  zich in de kmende periode stellen.
3.  Ondertussen gaat overal de  strijd voort:  Posjet hield een  zeer ge-
slaagde  "Redt I'osjet"-manifestatie.  het RTICS  (Rijksinstituut voor
Toneel  en Cultuurspreiding)  ging voor de  zesde maal  Ím  staking en de
Studio  Herman Teirlinck  (de  toneelschool  jm Antwerpen)  bond voor het
eerst de  strijd aan tegen de autoritaire strukturen jm de school.  Ten-
slotte virdt u jm dit hoofdstuk  "Strijdfront"  nog een oproep tot so-
1idariteit met de strijd tegen politieke censuur van de West-Berlijnse
groep  'Rote Grütze' .
4.  De  strijdkultuur blijft  zich uitbreiden:  in dit hoofdstuk kunt u
kennismaken -met reeds  langer bestaairie groepen:  het  'Teatro Popular
Chileno'  en de Belgische  groep  'De Barst'.

-met nie\mr gestarte initiatieven:  de Stichting Leon Le-
soil-strijdkultuur,  afdeling Leuven en de Werkgroep Strijdkultuur ,  e-
veneens uit lieuven.
5.  Het  laatste hoofdstuk  zouden we de  titel  "subsidieperikelen"  kunnen
m"even.

De  Redaktie.

Alle  foto's  in  dit  nummer  illustreren  de  ma,nií`estatie  van
31   ianuari  te  Utrechi;  ''voor  uitbreiding van  de  stríjd-
kultuur'' .
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grepen die  "een permanente strijdaktiviteit ontwikkelen en zich hier-
vcx)r organiseren  jm syrdikale,  politieke,  kulturele enz.  organisaties
. . .  criat de strijdkultuur van deze voorhoede de antiJüpitalistische
en zelfs de revolutionaire  ideeën moet overnanen en weergeven".  In
het verhaal over de Nederlandse situatie werd i.v.m.  de tegenstelling
tussen het Folitiek-juridische  strijdvlak en het ideologische Qpge-
merkt dat  "de pol.itiek-juridische organisaties een totaal strategie
iTDeten ontwikkelen en volgen,  terwijl de  ideologische organisaties
zoals de onze,  alleen of vooral de ontwikkelingen van het bewustzijn
toL werkterrein hebben" .
Ibe geven de  leden van het Kultureel Front hun verhoudjmg met dit
ScxJrt organisaties vorm om tot juiste politieke stelliiFname te kunnen
kcmen?   (5)

We 1"nnen niet stellen dat in de drie voorbereidende teksten het theï`a
strijdkultuur aTvattend en uitputtemd behandeld is.  Wel echter  zijn er
enkele belangrijke punten steeds opnieuv aan de orde gekcmen.  In de
nu volgende dis]aissieronde  zullen er bij  de  groepen  zeker  nog Tneer
elanenten boven tafel kcHïten die van belang  zijn voor de verhelderjmg
Van het begrip  strijdkultuiff .  Die verheldering moet er  kcH[`en cmdat,
terwijl het strijdkarakter ons in feite verbindt, wij  niet van elkaar
weten welke wapens op welke manier  gèbruikt vorden.
Wanneer dat wel duidelijk v\ordt  zullen we werkelijk van elkaar kunnen
leren en vooral op een aantal punten konkreter  samen kunnen werken.

De Studiekcmissie.
het pmbz,óek.

11.   DE  MANIFESTATIE  ''VOOR  UITBREliDING  VAN  DE  STRIJDKULTUUR"
31  JANUARI  TE  UTRECHT  -  BILAN   EN  PERSPEKTIEVEN

op de toppen van de tenen maar met de vuisten vooruit
Enkele  jmpressies  en bedenkingen bij  de  internationale Manif estatie"Voor uitbreiding van Strijdkultuur"  op  31  januari  1976  in Utrecht.

Strijdkultuur  is  geen  spontane  uitbarsting.  .Het  is  het  geduldig  wer-
ken  aan  een  kultureel  vlechtwerk  doorheen  de  historische  strijd  van
de  arbeidersklasse.  Daarnaast  is  de  beoordeling  va.n  de  strijdkul-
tuur  een  nieuwe  taa.k,   een  strijdtaä.k,  nu  de  strijdkultuur  in  Neder-
1and  en  Belgí.é  geen  incident  meer  is,  maar  een  voortdurende  bezig-
heíd  en  de  bekommernis  van  vele  tientallen  producenten,   honderden
politiek  bewuste  steuners  en  duizenden  solidaire  simpatisanten,   zo-
wel  uit  de  arbeidersklasse  als  uit  de  groep  van  intellektuele
loonafhankelijke,   zowel  bij  werkende  jongeren  als  bij   scholieren
en  studenten.

Deze twee apekten van de  strijdkultuurba7eging spingen regelrecht
naar voren tijdens  en na de Utrechtse Manifestatie.
Ongeveer  s  á  gooo  aar]wezigen hèbben de groei  en de  groeistuipen Van
de  strijdkultuur kunnen memaken.  We kunnen rustig  stellen dat de
drie gestelde objektieven bereikt  Zijn.
dreigde  groepen  (CHiTwee,  Proloog  en de

Ten eersce:  de drie be-
Nieuwe Kcmedie)   en  de niewe

ontluikende  groepen hebben hun aanhang bewezen en  eveneens hun plèk
aangetoond binnen de beweging.  De averheid  zal  niet  zanaar wille-
keurig kumen te werk gaan bij  beknotting en bezuiriging. . Ten tweede:
de  strijdkultuur manifesteerde  zich als  een brede,  zich ontw.    e ende
stramimg binnen de kultuur  als  geheel.  De potentie tot uitbreiding
op alle gebied,  zowel  inhoudelijk als  in vom werden aangetoond.
Ten derde:  de  steurd¢cmitees waren niet alleen ]m7antitatief  stffker

vorige  jaren,  maar  aan himwerk werden lmlitatief hogere eisen
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nfTEmlAT IONAIE  STRI`JDIUIJTUuR.

Qp deze manifestatie -  en natuurlijk en niet Qnterecht was dit een van
haar aantrekkingskrachten - werd eveneens het veral
tionaal karakter van de  stri dkultuLff
gal kwam  het  TEATRO  ADOC*JE

aïteerd en interna-
aangetoori.  Uit LissaJm,  Portu-

met  een  specif iek Portugese vorm van
strijdkultuu:    e rewe.  Gegroeid ui-t een traditie'die tijdens 50 jaar
fascisHne de  enige kans  tot kritiek op het reg±]re m]gelijk rnaakte,  be-
zit zij  alle kontradikties ervan.  Folklorisme en veredelde erotiek
zijn de  schamele  lcmpen waar  het volksverzet  zich doorheen worstel.t.
Deze  Portugezen hëbben geen  subsidie,  leven van de  inkomsten  (maan-
delijks  inkcmen per medsterkeii:  4®  gulden! )   en iinoeten de  gewoonten
van hun publiek,  die na 50  jaar  fascisme niet in twee  jaar  afgestorven
zijn,  gedeeltelijk te g@ÏDet kmen.  Maar de folkloristisch uitgedoste
kx)eren vfftellen over de  landhervorming en de  landbezettingen en de
halfnaakte dardsende dame verzinnebeeldt met een rode vlag aan de riek
het  strijdende volk.  Een. les voor de onder  tolerante maatschappelijke
cmstandigheden opgekweekte kultuurstrijders ,  die niet meteen begrepen
vmt  ze  zagen.

En  de  Siciliaanse vertelzanger   (cantastorie)  CICCIU BUSACCA met zijn
dochters  PINA en  (verkouden)  CONCHA gaf  een volkomen  ongekunsteld
mmner  ten beste dat uitsluitend  steunde op de inhoudelijke kracht,
(het  socialisme  is mogelijk!)  en die we]3d door  iedere  aanwezige begre-
pen,  en  toegejuichd.
ÚOSE  AFONSO  FN  FEDERICO  F'ANHAIS wisten tijdens  twee optredens en tij-
dens de  finale op fysieke wijze het gerechtvaardigde enthousiasme van
de Portugese revolutie over  te brengen.   (Zij  haalden ook veel  geld op
i^7aarvoor het liandelijk  Kcmitee voor Politieke Voming en Aktie van de
landbouwkoöperatieve van Santa  Sof ia  in Montanor-o-Novo  een bedank-
briefje toegestuurd kreeg. )

De TFmE  z uit Parijs  toorrie  fragmenten waarmee  ze  eveneens de bezet-
te  fabrieken en de wijkkcmitees  in het  land afreizen.  Stukjes die  in
regelrechEe  samenwerking met  strijdkcmitees  zijn opgèbo\md.

Tr"TH GE" 7/84   (7%  vm  de bevolking bezit  84%  van de  rijkdan)  uit
e geraffineerd Engelse toneelspeelkunst aan strijd-

baar qynime:  zij  treden op  in pubs  en arbeidersklubs  en halen daar
him vitale hmor vandaan.  De Engelse  arbeidersklasse  leeft eni werkt
inderdaad  jm een tegenstrijdige  situatie:  enerzijds  is  zij  de oudste
en meest  strijdervaren en is  sterke vakbonden georganiseerde arbeiders-
klasse van Noord-Europa,  airierzijds  is  zij  politiek ondergeorganiseerd
waardcxJr  een kollaborerende  labourregering het  zwa]dce Engelse kapita-
lisme  nog  steeds mee  in  leven kan houden.  7/84 weerspiegelt dit  sar-
kastisch fataliEme maar voegt er  haar  eigen onverwoestbare vertrouwen
in de uiteirdelijke overwjmning aan toe:  Never,  never,  never!

DE   IN'IEF0IATIONAIE  NHUWE   SCHNE IJET  TR"AANSE  PAARD,   en  VUIIE  MONG  EN
ZIJN VIEZE  GASTEN  zijn  de meer  ervaren  Belgische  kameraden met  eigen
kwaliteiten.  INS: politieke satire met een soort  ltaliaans-  (Dario Fo)
Vlaamse vrolijkheid maar  ook met  teaterva}manschap.  HTP :  pamfletaire
duidelijkheid over Angola  (voor Poder Popular,  voor  een radenbeweging,
voor  zelfgeorganiseerde volksmacht) ,  Vuile Mong met het kleurrijkste ,
anti-kapitalistische volkscircus  -beat,  ppp,  Emaa=tlap met een socia-
1istische mgel.
v©ezenlijkt. SEmen  met  het  SCX=IALISTISCII  KÜNSTERNAARsmllEKTH  uit
Hasselt,  die aan nie\m7 werk bezig  zijn waar de rol van de beel
kunstenaar  jm de  strijd voor het  socialiEme centraal  staat.

DE     TEUNEffllmG"G

Nogmaals ,  onder  kapitalistische voorwaarden  zonder  de steunbaveging
geen  strijdkultuur.  De wijze waarop werkelijk enkele honderden mili-
tanten  (30  steunkcmitee's  Ím Nederland  en België!)  aan de mobilisatie
voor  31  januari  hebben garerkt  is  een glashelder bewijs  hiervan.  Zij
vomen een echte verdedigingsgordel.  We kunnen tevens stellen dat  zij
de  levende,  aktieve belichaming  zijn van de maatschappelijke behoefte
aan een kultuur die de maatschappelijke  strijd als uitgangspunt neent.
De  taak van  zowel  strijdku.1tuu=  als van de  leden van de kcmitees  za.l  er
nu uit bestaan hun wederzijdse relatie  te verstevigen,  duurzamer  te ma-
ken,  uit te breiden.
Het zal  noodzakelijk  zijn naar de kritiek van deze  steunbaweging te
luisteren.  Ëeker  van die  kmitee's   (Arhhm,  Den Haag,  Utrecht,  Leuven,
Delft,  enz. )  die  een  langduriger  en permanenter  relatie willen oÉbouwen.
Het zal  nodig  zijn dat het Kultureel Front  zelf  hierbij  hand-  en  span-
diensten gaat  leveren,  zijn apparaat uitbo\mrt cm de brug tussen strijd-
kultuur  en arbeidersklasse,  via het kontakt met de militanten van de
steuibweging,  teoretisch en praktisch van een basis te voorzien.

Erï±oe84Á)iste  ki,náe¥.en  én  gr.ote  memsen  béd   áe  popperL:kasL  vcm  J3r.aum  Wter'sma

5www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



9

•946T   TTJ]de   FT
'9ïcmH "

•pTTP[TJIS
tmq  uT  s]B¥]eA¢3[pp  esdriAquir ep  uebJ5ez   `tepEp  ZEtaii tBplocm tneD  .ï[FTi

-ïeJid  ep uT  ]]eeq  UepeTq  e]  SieT  mn]Tm[pFTJ2S  ep  Jeeuut2AA tBc)p  sitioeTs
[Tz  Tez  ]t3Q  .ue"os  esst2TïsmpFeqie  eTeq  ep  S>[e=]s  tpTz  ]eaii mn]Tn>[

-PFT|]S  ep  ueA isTriA ep  JB]qc>V  .3[Eezpoc)U  uee  ST  SJaïleJVBpeui ue  s]aFiE]s
-epeui  ep  ueA 6uTPTeflcnTn  .p6eTe6j:e  FTq  ]pmM ue]qDez>[  eTTe  ueA  6uTtmeds
-u[  q.eui  `ueuei  ep ueA tmddo]  ep do  :6uTToc)Tdiuo  ep  ieEti  6eA e6ueT  ep  do

umTpeqs  uee  ` eurEtrio]tffumi uee  zeEui  se4A  tBTTt3tnïJEUBeA ep  uT  eTiEIsej
-Tui3ui ec[  .ueuDH  Tej:igi  do  .p.e  ue6PTpnis  SuepFTi  '6ou  TEZ  TeeA  `tJBieT
-e6  ueHOHdseqHo  ST  TeeA  .eTieise]TUEui ep  =3Ao  tH56uTq]mÉo  ezep  ieepq.oL

t oDncllEHalln ücx}A

imn]Tn>[P[TJ|S  ep  ut2A  6uÏJeTriiii[is  jBq.  To
-Tq.TZï  ep  do  ]PTiTJ2[  epJepFTJ|S   :Uep{B}[tBPSJaptm   .A.o.i  ?[t2T}  e[emiTTi>[

uee  sTp  ueleoA e]  ]eq  zEEui  `uETZ  e]  JTe]PS  ieTu  ]eqpp iTp  uT  !uEt26
ei  uep  ]eqpp uee  ue6uT6eAueAo  ezep  iTnut2A  'eAeTssel6o]id  ep  ]eui  Tt2|®A

`TOTiT:[>[  Zei='q  q.eu uo  mn]Tn}[PFTJqs  ep  ueA  U[TZ  3[et?i  uee  Tez  ieH   .P[T=is
eTp  ieíuJ[ iTeiTie'pTToS  ep  ]Tn  UepJ:oM  ]nde6  tDTTnz  ez   .p[TzisuesseT±[

ep {;[EA ueijeoqeq  ep  iTn  `iTez  mn]Tn>[p[TJ|S  ep  STe  ieu  `ueeisiuo  tDTTnz
ueuHou  eTc[  .ue]e`mee  nu  ez  9Tp ueuiiou  epLieJeJuesqo`.ï[TTepueisie  ep  uep
uFTZ  Jeq}[e;]:i3ï  ueA  SJBPut?  TeeiueuD3pmj  TeM  IEEiii  ` PAmoqJBpuo  JBpuTui  ieTu
ueTTnz  ueuiiou  eTci  .tffiTepHooeq ei  mn]Tm[p[TJ|S  ep um ue]ind ueimii ueu
-|Cm  ep  ETZ  Tt3Z  6uTJeAJe  eTP  iTn  .ueieAJa  uee6   (PTeqJeAo  ep  tit2A  [t2Auee

==ïm:ïiJ=pP#n:=:pË}:o::t=i9"_mï:n¥ET=peËegop=|:Ë ezea  ..ueplaAA  i;uple6  ÉÜTTooTd}uo  tmq  uT  uestmu tBueoFTTu  J:oop][Ee^A  buTT
-Te]Su86ei    esïETTe6p.p  ep ut2A 6uTTOzeopEeA  ` PTnqe6  6uTuaJHeA eTerpspT
-i:e]uT  jo  „e6T]i='up[eA„  q.seeíui ep  uT  '6uHïedriA eismnp tB  eisToaii ep  uT

ïcx)  `6uFTezeopcBA  :ueTzuT  ue]eau eT6oTa9pT  ep  ueA  Tol  ep  Tez  3PT]Tz>[
eTa  .euisTTi3||:deï |eq  UT  6üT3P[[uPJBFio  ep ueA HAeqpueq tB  D}[eMaq tne

:ueTziu[T  tmJ]9T  uo]eaii  FTddeqosit?taii ezep  uT  ]trBis  ep  ut?A  eT]>[uni  ezt2M  ep
Tez  PT]TZ>[  eTC[  .1J:[TTq  PueAmoqqo  PFTq.Te  [TZ  ]:t?P  ue6|oZ  looAm  Tez  ]Te]

-T]i3pTToS  eTei:ueun3pmi  J:eeq  iut2M  'u[TZ  H[TTepprFqmAuo  tie  6ueJ|S   'igqii
eeu  `u6i=ui >[eTiTm[  eTp  uE  .ue6ueJ:q  ei  PuTe  TOAses5rns  uee  ]oi  p[Tris  eTp

uD  ueTeppTui eTemiTr\>[  ep  J®Ao  ïoo  `ueTepp[ui ep  eAo  tBleTSS"[sTpe3ui iTn
+ii3'epui3A ue  ueA96  ue]ecmi 6uHmEp]epiio  ep tB6ei  SneeATu  eTTe  do  tme]s

eliiac[TeoumAuo  tËe  Tez  q.eq  :pFTJqs  eHFTTeddmios]t2tnii eioJ:6  ep  uT  3pTd
ue6Te  ep tieA =eseq ieq ui3A uem]|]eA ueieaii Tez  tösTedo ue]ecmi telepie

ui2A  FTM  eTp  3PTiTJ[3[  ep  ue  tD66eTdo  Ueiecmi  ]Tezsuo  FTAA  eTp  3pT]Tz>[  eQ
•ueutBH  uebuTJ[eAzeistmï  u[i:q  lTn

PueiTnTsq.Tn  PFTPEmessi:PH  ep  eTP  uestmu ueA  pTeti6Tzeq  uge   :ieecp[Tmq
-Uo  }[eTiTJ:}[  Zeigq  ]PmAA tB   `t3U  eT]:ioï  ep  tm  |PPA  Áimqs  ep  'put2q  ep  uT

J@HFT>r[eeuoq  ep  ]eu  `uo>[[eq  ieq  do  TeqFJ:ojiiDH  qoTz  FTz  iTeiseu  ieTuoZ

•ueïtnii eq.  eiEq  ep  ioq  Hoo  ueiurds6ut26qTn ezep uD
`uepTei:e6eq  mn]Tm[PFTJ|S  ep  [TZ  TTm    >PTiTi>[  ep  ueA  eAeÉdo  ep  ST  ieH

•]6TT  suo  looA eTp eAp6do  ep  sT  ueop e]  tB]qopi]  tpsTi"BisÁs  iTc[
•mnq.Tn>[P[TJIS  ST  lep  `TeppTui  STe  mniTn>[  eïFTTestBu ep  ueA uepeq(eArcm

-]eA eTTe  ]eu ueMnocnJ[ooA doleTq  tË  esseTïsmpTeq=e  ep  ieu ]Te]Tzt2PTT
-os  eAeT]>[e  tm  uEeisecnlooA ue6Te  ]eq  looA  pFTJ|S  .ïJeM ieq  zooA uoj[q

-eTieiTdsuT  ep  HFTTe6ei  ST  =et]ii  `|eeMz  ST  3[up ezep  :it2e]seq ]eTu  ` .zts
tBiseHio  `ueddEtps[eze6  e[euoTitBAuoï  ep  IooA eTp  >[mQ  .3[nJ:p eTeqqnp

uee  uee  q.plQ^A  6TA9tiJ:epuo  [TZ  2oopiee^A  `iïJaMS6Ue6ei  =i3tBAoq  ueA  ipHOAA
FTz  tm  uapnoqmpuo tB  tiemcfflTn  eTP  ieau  `ueq.:>[E}]uoï  i?Poz  eq.sitn3T  ezeci

• FTddEtiosiEta]i eDptm  uee  ZooA  ï:ieM esïFTT
-e6e'p  ieq  uee  ueop ei  eeu iqoE|]  eTp mn]Tm[p[TJqs  ue  `uedeol6sHeT[q

-nd  uFTZ  ueA  SoT   'PTetp[FTTeï:ietA  eq:FTTeddt3qos]pt?ui  ep  ut3A  soT   'exn[  uee
` ST  6uTEB]SeqspFTie[TIA  eTe[q:PTTeq.SuT  HFTTepuTeiTn  tm   ` „"noqoseq„

eTp  mrqTm[  tBssn]  tBpiQ^A  ]>[EEUBb  PTetioslepio  D  uE}[  uEp  SïqoeTS
•u[TZ

riE;[i-ri-s  ieaii =[ez  3pTiTi>[  ea  .uemsTiTJ[>pq ei  snp te  uedFT16eq ei  iTn
-=ee'pueA  sïqoeTS  uFTZ  tBpetp[FTTTecmi uFTz  ie  JmniTm[pFTJ2S  éueïHnpcBFio

ep  ueA  pFTais  ep ]eui ]Te]TIPPTïoS  uee  ]TnueA  TeM PTiTi±[ ep  ]:>Pr]JeA
: iueeuuT  ez  ]ep  q.mds6ut26]Tn

]eq  iei=Íu  uee6  Heoz  do  tBieaii ]pJOAA paeAaTe6  mn]Tm[pFTJ|s  ep do  Je  eTp
>[eTiTr>[  eTTe  [Tq  eA ueTTnz  SUEq-qooN  .pleeHleA  ieTu  sT  ue]ei>[   .A.o.i  pTeq

-HFT[ei;notiuT  eHeTiTTod  uD  `6UTP[eecnTn  epo6 m  `iTeiTTeAA>[ un  deol  ea
• ueeuBJue]:  ïFTTeddEqosietmi teeui

-eóTe  uee  STt?  ueTe>P[TMiuo  qoTZ  ez  tËTTTM  `ueJBiuT  ]eTu  tie6aii  FTz   `uTeump
ïmadp  uee  uT  TBiTnTsdo  ïeTu  tpTZ  ue6aii mn]Tnï  J[Eeti ue  p[TJ:]StBSseTï

ea  .ueuBu  xneTJgs  np  tBiecmi ezep  ïoO  eM tBTTnz  3PTiTZ>[  eTTe  STe  leN
• „uepetiïFTTe6a]i  e3[eTq.STiit?  ueA  ueuuTM  ]eq  noz  6UTq.it3Ado  e>PTiTTod

ep„   ' „pTaq>[[TTeHleM ep  iue>P||9A„   ' „6TJ3]eJ[3[  ei  ST  mniTm[PFTJ:]S„  TeM
-io   . „iTeiTTt2M±[  ep„  ueuiE>ou   [TZ  it2M  do  3PTIT|>[  Uee  uT  ueuies  TeeAOT6  tioTz

ueiïeA ue][TA4mA unH  .Uepune|S  ueeqJ:ooA ieq  ueisTi:EUJmo[  e6Tums  leeu
-tmA Hoo  'mn]Tm[pET|]s  ut2A  ]JÏ9e>[j:e  qoTz  eTp   (isod  es6eqi  `g}iN  `]ui3z>{

-s3[TOA)   smd  eïFTTD6mq  ep  uetmTq  6uT6eMeq  uee  Po  eM UeTz  J[miTm[pFTJ2s
ep  ueA  Teol6  ep  ]eu H[TTe6eL  .UedeoJ[6  eTTe  tit2A HleA  es3[FTTe6i3'p  ieq  ueA

tBp]:Qf\ii TeepJBpuo  Uee  ieaii ieH  .±[Ee]  eite              töe  Ue  `ï[ee]  eTeq tee  sT
]Ta  .Japeï  qDST]STTt2]Tdpq: ueeuB6Te  ]eq  ue  esseT>[siepTec[ie  ep ueA ue6uT|
-eA]B  ©sHFTTe6ep  uessn]  ueptmc[HeA  ut2A  Ue66eT  ]eq  HC>PA  `esÁTi:ui?  eTeTicms

J:pqA  '6uTJeoA]Tn  e6TmeïmEtmo  ue6ei  ` 6uTtBUE)6TEJBA  e6T3[>[eTAEeddo
ue6e]  'PTeq6TiüJJ9qDTTo  tD6ei  p[TPS  eqosTiTJ)i  .ïueTpiret?  tioTz  ]i=^A uep

-]Et?Auet?  e]  SooT3PTiTi>[  |eeui  jo  uTui un  'epmeqe6  SU,   TeM ïFT[e:[ireAui3e
]eM  `eoq  maii ieTu ieeueeuntB]:  ieq  ut?A  6ue/\um  ea

P qosTIT" tBTe  Jmetl

• UeHEeJÜTn  tBiea±i

[TZ  iep  ST   `uiE4A±[  u9=oA  iet?u  TlmtrEF
T€  do  eTp  sTt3oz  mni[n>[pFTJ2s  ep  ueA  Put3]S  ep ]Tn  SeT  eisHFTJ:6ueTeq  ea

• XHHtDI  EmHa[TtlÄS

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



M órisber.  Hcmr.y  vcm  Door.n  ón  áe  rol,  vcm  ''De  vrc!,l<"  op  áe  mari,fest;a±óe
''Voor.  ui,tbr.ú,di,ng  vcm  de   st;r.ój d:l<iÁlbw:ui{'".

van  het steunkomiteefront

Hoe  staat  het met het l.andelijk Komitee voor Politieke Vorming  en Aktie?
Het is een ervaringsfeit dat steunkcmitees hun volle bloei kemen tij-
dms een periode van duidelijk aktie,  dat daama een veminderde aktie-
bereidheid optreedt.  Dit is niet in tegenstrijd met hun politieke karak-
tff :  zij  bestaan uit militanten van verschillende organisaties,  zowel
politieke als kulturele.  Hun pemanente taak ligt natuurlijk bij  him
achterh.  Waar vorige jaren een enigszins ontmoedigerie reaktie merk-
baar was  t.o.v.  die verslapping vmrdt er dit jaar ba7ust van uitgegaan
en wordt  een organisatorische opvang van dit verschijnsel uitgewerkt :
het heet sla jm de  startblókken.
Het  hierna volgende Tussentijds Werkplatform werd op  10 april  '76  door
het liarielijk Kcmitee als voorlopig uitgangspiint aangenomen,  met de
opnerking dat het verspreid moet vmrden an de diskussie over  strijd-
kultuur  en over de rol van de  steunkcimitee's  levend  te houden in een
priode van vemiirierde aktie,  en \dat het bijgesteld  zal w)rden zodra
de behoefte  zich voordoet.
We vestigen de aandacht op de  laatste passage waarin op een juiste
wijze beroep v®rdt gedaan op het  Kultureel Front  en  zijn  studiedagen.
Wie op basis van dit platform alsnog wil meewerken  aan de ondersteuning
van de  strijdkultuur  en het politiek vomLingsteater  kan kontakt opne-
men met het  sekretariaat van het Landelijk Kcmitee,  Capucijnengang  6 ,
Maastricht,  tel.  043/17764.

De  Redaktie.

IiANDFLIJK  KOMITH  VCX)R  POLITEKE  VOFMING  FN  AKTIE.

TUSSFn"LJDS  WERKpliATFO"                                                            26  maar  1976.

Een belangrijke fase in de  strijd voor politieke vorming en aktie ligt
achter ons.  Niet alleen de manifestaite op 31  januari maar vooral de
daaraan voorafgaarde mobilisatie hebben twee belangrijke resultaten
gehad.
Allereerst rechtstreeks:  op de plamen van Van Doorn  is duidelijk
(voor  een  seizoen)  een rem gezet.  Proloog kan verder werken op dezelf-
de voet,  de Nieuwe Kc)medie  heeft  niet  zijn hele  eisenpakket bimenge-
haald maar  kan  zich duidelijk verder ontwlkkelen en het plan van het
ministerie   (van  40  tot  20 medewerkers  reduceren)  ging niet door  (ze
houden  het  op  28,5) .  CHJIwee  heeft werkingskredieten voor  75-76  bin-
nengehaald,  zij  het dat het perspektief op daarna nog duistff  is.  Over
de rrDgelijkheden van nieuwe groepen  (Voortzetting,  Werk  Ím Uitvoering)
is  nog weinig  te  zeggen.
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maatschappijstruktuur  en voor de werkende klasse.  Zij  noarit zich daar-
am strijdkultuur.
De militanten van de  steunkcmitees  zullen deze ontwikkelingen moeten
volgen en kimen begrijpen;  ja,  zelfs kuimen stimileren door hun orga-
nisatorische en hun politieke bijdrage.

2.  De  aktie.
Deze heefE  een veel op en neergaander  karakter.  De bedreiging van be-
knotting  ligL voor de groepen voortdureril op de  loer,  maar kcmït niet
steeds  aan de oppervlakte.  Bovendien is  het meestal  zo  -  en dat  is  een
goeie  zaak - dat de meeste kcmiteeleden via hun organisaties ook wel
ander politiëk werk te doen hebben.  Internaticmale  solidariteit met
Spanje,  Portugal of Chili,  part-.ij- of organisatiewerk,  strijd tegm de
krisis en werkeloosheid,  soldatenstrijd,  scholierenstrijd,  enz.  Dit be-
tekent dat we de progressief  en revolutionair  strijderde krachten eko-
namisch moeten verdelen.  Niet alle  tijd kan aan de  steun voor politieke
vorming  en aktie besteed irDrden.
Wél moeten we oplettend blijven,  aktiëbereid.
Wanneer  zich geen akut.e,  dwingende  situaties voordoen  zouden we de  toe-
stand van de kcmitees willen omschrijven als  sla in de  startblokken.
Nochtans kumen scmige kcmitees,  aldus  slapend wel organisatorisch
werk doen:  oplettend  zijn voor aktie  in hun standplaats waarbij  ze
stijdkultuur  (via bv.  plaatselijke manifestafies)  mmnen betre]dcen.  Ak-
ties  in  scholen,  vormingscentra,  wereldwinkels,  aktiekcmitees,  enz.  Ook
steun aan ontluikende strijdkultuurgroepen,  zowel professionele als
amateuristische.
Dit werk kan  slechts bekeken w3rden binnen de  specifieke iïogelijkheden
die  ieder kcmitee  in zijn stad of dorp aantreft en kan onder de doël-
stelling van het kamitee vallen.

HOE  VERDER?

Het I.andelijk  Kcmitee  zal  dan  zo werken dat deze  permanente waakzaam-
heid  zoaJ.s  hierboven beschreven kan verwezenlijkt v®rden.
Dit betekent :
a)  De  Kcmitees  bekijken of  in hun  standplaats  enige vorm van permanente
aktie op te zetten valt:  bv.  kontakt tussen strijdkultuur  en plaatse-
lijke  strijd.  Zo  ja,  ontwiJd{elen zij  een aktiviteit waarvan ze ver-
slag doen aan het  sekretariaat die het weer doorspeelt naar de andere
kcmitees.  Zoniet,  houden  zij  een adres van waaruit  een  snelle rrDbili-
satie,  indien nodig,  mogelijk  is.
b)  het liandelijk Sekretariaat blijft
roept  zonodig op korte termijn op.

onve]minderd aktief .  Informeert en

c)  De  landelijke vergaderingen die  nu an de  3  ä  4  weken wDrden gehou-
den,  blijven gehandhaafd,  alleen minder  frekwent.

d)  de diskussie over  strijdkultuur  en haar ontwikkelingen kan via het
Kultmeel Front door  alle  steunkomiteeJ.eden gevolgd \nDrden.  Dit gaat
in afspraak met het iti'  en via het landelijk sekretariaat.
e)  de karige f inanciële middelen blijven voor  al deze aktiviteiten be-
schikbaar,  hoewel  het  sekretariajaLt  een grote  zuinigheid aan de dag  zal
leggen.  On.derhouden  en bijspekken van het  strijdfonds door verkoop van
folders,  marüfestatiekrant  (kcxnt weldra uit)  e.d.  is  gèkx)den.

IJ,et landelijk Sekretariaat

Troupe  Z
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Refrein.

4.  Vele  films  zijn  er  vertoond,   er  vertoond
maa.r  dat  wordt  hier  niet  beloond
door  een  links  etiket
Refrein.
5.   Foto's,   films   en  muziek,   en  muziek
dat  is  hier  niet  katholiek
door  een  links  etiket
Refrein.

6.   Dus  mensen  geeft  toch  steun  en  geld,   steun  en  geld
ander§  is  Posjet  straks  uitgeteld
door  een  links  etíket
Refrein.

( ljttgevoer.á  en  gemaak±  áoor  áe  " Tkukpoepe;ris"  uát  Hátvarienbeek)

het ritcs (rijksinstituut voor toneel en cultuurspreiding - brussel)  zet de
strijd voort

Voor de  zesde keer  Ím zijn dertienjarig bestaan heeft het RITCS   (Rijks-
instituut voor Toneel  en Cultuurspreiding)  te Brussel gestaakt.
De  staking duurde drie weken.  De redenen ervoor  zijn van velerlei aard,
maar  zijn hoofdzakelijk  te rangschíJdcen onder  de  twee volgende pimten:
1.  Er wrdt geen door de wet beschemd diploma afgeleve]:d.
2.  Er  haperen een hoop dingen aan de opleidimg.
Waaran er  aan het RITCS  geen diplcH[`a  toegekend wordt,  is  eigenlijk niet
zo duidelijk.  Wel  is het een feit dat reeds  zes  jaar  lang elke regering
geweigerd heefL er iets  aan te doen.
Wat  er  allenaal mankeert aan de opleiding gaat van het nooit  Ím orde
zijn van de technische apparatuur en het feit dat je niet leert wat je
met die aparatuur tot stand kan brengen,  tot de irhoud zelf van de
cursussen en het opzet van het hele onderwijs.
De  staking begon rond de eis van een diplcma.  Achter dit  soort eis
konden ook het grootste deel van de docenten zich  scharen.  Een diplcma
betekenL  jmers rangschikking van de school  in een hogere kategorie en
dus  hoger ga7aardeerde funkties met hogere  lonen.
Na  een  Eijd  kwamen ook  interne problanen aan de oppervlakte.  De vraag
werd gesteld of de opleiding wel voldoende kwaliteit had voor  een dip-
lcm`a.  Er werden toen afdelingsraden opgericht die per afdeling  (toneel/
radio-TV/fi]m)   een analyse  zouden maken an vúat  er  nu gedoceerd werd;

wat daarin voldoet,  wat  eraan ontbreekt en hoe het er dan  zou moeten
uitzim.
Hierbij  bleef  de krltiek nog te  zeer op het technisch~vakkundige dan op
het ideologische vlak.
Er werd  een avond  ingericht met Het Trojaanse Paard  en Robbe De Hert
van Fugitive Cinena,  die het begin werd van  een grotere  sëmemerking
met mensen uit het toneel-,  radioJIV-  en fi]milieu.
Vämf  dit mcment  is  de  tegen:werking van de direkteur  en een aantal do-
centen groter gam3rden en werd  langs  alle kanten de druk versterkt cm
de lessen te hervatten;  bv.  door  een brief van de direkteur  aan de
ouders,  waarjm gezegcL werd dat de  nodige  stappen gedaar. werden cHn  een
diplana te verkrijgen en dat verder  staken een gevaar  zou kumen gaan
betekenen voor het toekemen van st`jdièbeurzen.
Dit maneuver van de dirèkteur bereikte  zijn doel  en enkele djagen later
werden de  lessen hervat.
De afdelingsraden mochten nog  enkel  buiten de  lesuren gehouden w3rden.
Ge`monlijk is  tegen het einde van het  jaar het grootste deel van de
kursussen gegeven  en komt  er veel  tijd vrij  die gebruikt kan wDrden
cm te vergaderen.  Dit jaar  echter moeten de  lessen die verloren gingen
tijdens de  staking  ingehaald wDrden!  Het gevolg  is dat alle weken vol-
gestcpt wJrden met  lessen en dat  er geen  tijd meer overblijft cm de
afdelingsraden te laten vergaderen.  Met de  examens  in het  zicht zullen
de  stakímgs-  en andere akties waarschijnlijk pas  na de vakantie her-
ncmen kunnen v\orden.  Het komt  erop  aan  deze akties  vanaf  nu  goed voor
te bereiden,  want de  strijd gaat voort!

studio herman teirlinck voor de eerste maal  in staking

ln de Studio Herrnan Teirlinck,  de toneelschool te Antwerpai,  heerste al
lange tijd ontevredenheid i.v.m.  het beleid gevoerd door de dirèkteur
Fons Goris.  De druppeJ.  die de  mner  uiteindelijk deed ovfflopen was de
werkmethode tijden het opzetten van de vertoning  "De reuzen van het ge-
bergte"  van Pirandello,  in een regie van de direkteur zelf .
De direkte aanleiding  tot de  staking was de onbeschofte reaktie van de
direkteur  op  een open brief van  één van de docentem,  waarin  een uitno-
diging stond aan de direkteur om een gesprek te voeren over de grieven
van de  stiidenten.  Toen elk gesprek ormogelijk bleek werd  er  een verga-
dering gehouden waarin gesteld werd,  dat er dringende struktuurverande-
ringm. nc)dig waren waardoor de macht van de direkteur drastisch kon be-
perkt wJrden.  Dat dit niet  zonder  strijd kon gebeuren was duidelijk:
de  staking werd dan ook \manieti  (riin  één)  gestart.  in een brief  aan de
docenten,  aan de gouverneur van de provincie Antwerpen,  aan de minis-
ter Van Nederlandse Kultuur  en aan de  pers,  maakten de  studenten hun
grieveH.i bekend.  Ondertussen probeerde de direkteur de docenten op  zijn
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Teaí;r.o  Aáoque  mei;  T T/ -  áebcï±  tussem  Soaï.es  en  Cumhcú

IV.   KENNISMAKING    MET
gesprek met enkele leden van teatro popular chileno

Tijdens de manifestatie  in Utrecht op  31  januari,  maakte Framk Van
Poucke uit Gent enkele  interviews met daar optredende buitenlandse
groepen.  Hiff volgt het gesprek dat  hij  had met enkele  leden van het
Teatro Popular Chileno.  In een volgend. m]imer van het Kultureel Front
krijgt u nog  een gesprek met het Portugese Teatro Adoque en met de
Franse  Troupe  'Z ' .  Met dank  aan Frank.

Teatro Popular Chileno  is  een teatergroep die  in augustus  '75  uit Chili
is uitgstèken.  Een aantal  leden van de groep heeft na de putch  in de ge-
vangenissen van Pinochet gezeten en  zij  willen nu het Chileense verzet
steunen door  in het buitenland te werken.
Zij  hëbben nog veel  kontakt met het verzet  in Chili  zelf  en willen dus
vooral veel irÉormatie over het verzet geven en tot solidariteit met
het Chileense verzet oproepen.
Frark..  SpeeLáem  áulz,óe  i,n  ClúLó  73ez,f.  r.eeás  Í;oneeL?

Teabr.o  Aáoque  rï'iet  d,e  ti,k:ke  eri.  áem  dwme

STF]IJDKULTUUF]GF}OEPEN

TPC:  Ja,  de groep bestaat reeds van voor de  coup en heeft onder het
Allende-regjme aktief meega7erkt aan de  strijd voor het  socialiEme.
Wij  maa]r.ten onze  stukken  jm  samemerking met de boereri en met de
arbeidff s .
Frark..   Tér>tegerwc;or.digt  áe  g¥.oep  eem bepaaláe  strekki;)!ig  btmen het
Z,bmkse  kairïp?

TPC :  Wij  vertegenw3ordigen de  revolutionaire  strekking.
Frarik..  Ztdn  iullóe  mensem vcm  d,e VI IR?

TPC:  De  groep  is  niet aan een partij  gebonden,  maar meerdere  leden Van
de groep  zijn ook  lid van de Mm.  Enkelen  zijn  lid van andere revolu-
tionaire organisaties.
Frark..  WeLk  23ódn  d,e  onáerwerpem  dde  tm w  proáukJ;óes  aa:m boá  l<omen?
'IPC:  In onze ballingschap willen wij  steun verlenen aan het revolutio-
naire verzet  tegen burgerlijke  en klasseverzoenende  strekkingen in.
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interview met de politieke teatergroep de barst

Ejï+_e±g_in_9
Wij  hebben onderstaand  interview van  "De Barst"  overgenomen uit het
BPA-bulletin nr.  48  van 23  fëbruari  1976,  omwille van  zijn rondborsti9
en ook  zijn informatief  karakter.  Door  zijn  samenstelling en  zijn
doorzettingsvermogen vormt de  "Barst"  zeker  een uitzondering  in de he-
le strijdkultuurformatie.
Bij  één punt wilden v.?e  echter  een duidelijke  kanttekening plaatsen.  Na-
melijk waar het er  in het  interview an gaat dat de  "Barst"  en het
Waas Arbeid.erskcmitee  samenvalllen  en waar  de  "Barst"  toegeeft  hun to-
neelwerking te beschouwen als  een middel  cm aan litiek te doen.
Bij  de oprichting van het Kultureel Front,  nu twee  jaar geleden werd
hierover  een duidelijke. uitspraak gedaan,  die  te vinden is  ir`. de bas,is-
tekst:  Motivatie en  struktuur van het Kultureel Front  (IG'.  nr.  1  blz.  2)
We  nenen hier  een  fragment  even terug.
"De  bedoeling  van  het  Kultureel  Front   is  een  samenhang  smeden  tussen  de
verschillende  uitingen  van  a.nti-kapitalistische  kultuur.  De  heterogeni-
teit  binnen  deze  beweging   is   echter  ricg  zeer  groot.   Door  praktijk  en
diskussie  kan  hierin  verheldering  en  afbakening  optreden.

Wat  ons  verbindt   zijn  een  aantal   geneenschappelijke  inzic.1`.ten  en  pro-
b 1 emen :
-  het  inzicht  dat  de  bloei  en  de  ondergang  van  de  anti-kapitalistische
kultuur  in  grote  mate  bepaald  wordt  door  de  opgang  of  neergang  van  de
arbeidersstrijd,  maar  -gelijklopend  hiermee  -  toch  ook  het  inzicht  dat
wij  met  onze  kulturele  middelen  een  bepaalde  bijdrage  in  die  strijd
kunnen  leveren.
-het  inzicht  dat,   zelfs  onder  omstandigheden  van  een  onger`ijkma.tige
ontwikkeling  tussen  Nederland  en  Vlaanderen  wat  betref t  klassenstrijd
en  kultureel  niveau  van  de  arbeidersklasse,   die  arbeidersklasse  zowel
in  Vlaanderen  als   in  Nederland  nog  geen  anti-kapitalistisch  bewustzijn
heeft.   Dit  bewustzijn  kan  zij  verwerven  vooral  door  haar  eigen  strijd-
ervaringen  alsook  door  voorbereidend,   bewustmaken  werk:   in  beide  kan
de  anti-kapitalistische  kultuur  een  belangrijke  rol  spelen.
-het  probleem  hoe  wíj   ons  met  de  arbeidersstrijd  kunnen  verbinden,
m.a.w.   hoe  wij   het  publiek  kunnen  bereiken  dat  wij  willen  bereiken.
-het  probleem  wat  het  publiek  precies  van  ons  vraag  m.a.w.  welk  soort
produkten  nodig  zíjn  om  deze  kleine  bíjdrage  tot  de  klassenstr].jd  ef-
f iciënt  te  maken.

Uit  dit  alles  volgt  dat  heL  KF'  geen  polítieke  organisatie  is,  MAAR  EEN
KULTURELE   ORGANISATIE   MET   EEN  ANTI-KAPITALISTISCH   STANDPUNT:    een  kul-
turele  organisatie  die  de  kultuur  ziet  als  MIDDEL  en  niet  als  doel   in
zichzelf .

SAMENVATTEND   kan  gezegd  wordBn  dat   het   KF   zich   tot   ta.ak   stelt  DIE  KUL-
TUUR  TE   MAKEN,    TE   VERSPREIDEN,    TE   STIMULEREN   DIE   GERICHT   IS   OP   DE   ON-
DERSTEUNING   VAN   DE   STRIJD   V00R   DE   VORMING   VAN   EEN   SOCIALISTISCHE   MAAT-
scHAPPIJ . "

Tot daar  het  fragment.
Het id€mtificeren van kulturele en politieke organisaties  is  een van de
belangrijkste hirrierlagen waarin de  stri jd.kultuur kan trappen.  Maat-
schappelijk gezien moeten de  twee  funkties  goed onderschejden w)rdai.
Een politieke organisatie zal  in de 1itiéke k een alcwattend
antiroord moeten geven op a±±g politieke problar`en die zidh in de mat-
schaFpij  op een bepaald o-gèiËlik stellen.  Niet alleen de  strijd tegen
een deel van het kapitalisme,  maar  tegen het totale kapitalisme.  Niet
alleen tegen de bezittende klasse maar ook tegen, haar staat,  tegen de
cpvatting over  internationale politiek,  over sociale voorzieningen,
over onderwijs  en over kultuur.  En dit vanuit een gecentraliseerd,  ho-
mogeen  standpunt,  voortvloeie].de uit eeil+ dar`okratische diskussie en
steeds  ste\mend op de dagelijkse praktijk  en op de historische  erva-
ringen van de arbeidersklasse.
Binnen dit hele mekanime  is de  (strijd)kultuur  slechts  een klein ra-
dertje,  zoals l.enin zei.  Niet onbelangrijk daarcm.  Want  strijdkultuur
st.irmileert het nadenken,  crit het behalve  solidariserend ook informa-
tief  kan  zijn.  Het kan de  strijd c.9r.dersteunen,  onvermchte aspekten op-
diepen en aanzetten geven an de  ideologische verlarming op te heffen
d.ie het burgerlijk kultuurapparaat ons opdringt.  Dit is een vitale
funktie®
Het kan de klassenstri d oiúersteunm . . .maar  het kan hem niet  lèiden.
Tijdens  een  staking of be.zetting kan een politièke organisatie voor-
stellen doen cm de  strijd op deze of  gene manier verder  te  zetten.  Zij
doet die voorstellen vanu.i.t een totaal politiek projekt dat zij  zich
heeft gesteld,  zodat de  strijd  in de verschillende  sektoren  (bedrijven,
openbare diensten,  onderwijs,  enz.)   zich  niet  tegenspeekt.  Zo  kan zij
vcxJr.c,=,tellen doen die de  strijd  in  een bepaald bedrijf lcDppelt aan die
in  andere bedrijven.  Voorst.ellen die de  strijd om deeleisen koppelt m.et.
de  strijd tegen het hele kapitalisme.  Zij  moet dan hiervoor de politie-
ke infrastrukt.uur  bezitten,  dagelijkse diskussie met de arbeiders van
het betrokken bedrijf  kunnen voeren,  verslaggeving doen,  rege]matige
kontakten  leggen tussen  strijdsektoren  (bv.  studerLt.en-arbeidffs)  enz.
In één w3ord  zij  is  e®i politièke organisatie.  De arbeiders k`mnen die
voorstellen dan verwerpen of  geheel  of  gedeeitelijk ovem.emen en  zo
hun strijd met meer of minder  succes verder  zetten.
Het is duidelijk dat een kulturele organisatie die taken niet op zich
kan nemen,  tenzij  ze haar kulturele karakter opzij  wil  zetten.  Het ge-
vaar dat op de  loer ligt is dat de kulturele organisatie aan beFaalde
strijd beloftes gaat doen die  ze niet kan irúossen,  illusies gaat
voorspiegelen,  want  ze kan de draagwijdte van haar  zgn.  pc)litieke  vcx)r-
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neer  zij  bijvoorbeeld opnerkingen hebben,  over cms werk,  g-even  ze ons
die  en  zo kunnen we konstant bijleren.  Er  is dus konstante  samemer-
kjmg  en uitwisseling van ideeën.  De politieke  stanclpunten die aa"ezig
zijn in het kcmitee kcmen ook in elk  stuk mar voren.
FïPA..   Zouden  juLLóe  er.  vooriáez,em  ón  23óem  riegetm.cïbí,ge  kori.±akken  te  hebbe:n
met  potótieke  Vorrrí,óiiigsg..nciepen  23oaLs  tn  het  Kuttur.ee7,.   Ëon+?

Barst:  Je kan  zeggen dat we daar  informeel bij  zijn,  we kemen een aan-
tal mmscm  eLT:van  zoals Mong,  INS,  die ons vroegen aïi  te,  kmen,  maar Wij
staan er niet op an formeel  lid tc wDrden.
BPA..  Hoe  i,s   'Dr.te  lwmáen  op  één bui,k'   gegrioelá?

Barst:  We hebben met enkele mensen gepraat over  de  problenatiek  ror.C?4
het herstelplan van de regering en deze problenatiek hebben we gèbrujJ{t
als basis  vc>or  een nieiw. stLk.  Ieder  lid van de groep bracht  wat mate-
riaal bimen en hieruit is uiteindelijk het niewe stuk ®ntstaan.  Ook
werd er een  scha[`a opgesteld waarin bepaald werd wat belcïngrijk  is  en
waartegen de  strijd moet gericht zijn.  Bij  dit alles  is de groepsdis-
kussie van  zeer  groot belang.
BPA..  Bestaan  er  bórmem  áe  Baï.st  ver.sch4Z,Lenáe  poZ,üóel<e  staml:p:u;nben?

Barst:  De politieke  standpunten binnen de groep lopen in hoofdzaak
parallel,  hoewcl  er natuurlijk verschilp\mten zijn.
BPA_.e   ls  het  óúst  áat  de  groep  opteer.b  voor.  een  fr.orï±,vio?(rrmirg?

Barst:  De politieke  frcjntvorming  is  voor  c)ns  ee-Ïí  F.ÏDble®i.  'Wij  zijn
niet  samengesteld  uit  leden vE!m  politieke  groeperingen als AMADA,  RAL,
KP,  enz. . .  Dit betekent dat door  de Barst niet meegewerkt kan worden
aan een progressief Front,  maar de werking wordt er  niet door bepaald.
fïpA..  Wcti  ds  de  vósi,e  vcm  heb  ar.búder.sl<cmitee?

Barst:  Al  die mensen  zijn bij  het arbeiderskcmitee cmdat  ze  zi`c:h  in
geen politieke bsteging bevinden en toch de noodzaak voelen zich ergens
voor  in te  zetten.  Bovendien kan. men  in het arbeiderskcmitee  een kri-
tische  houding  aannernen  t.o.v.  alle  groepen,   zowel AMADA,  RAL  als  KP.
Vroeger was  er reeds  een manifest verschenen van het arbeiderskmitee
dat duidelijk anti-kapitalistisch en vóór het  soc.i.alisme was.  Vele van
de vroegere  leden die hieraan meewerkten  zijn ondertussen uit het ko-
n.LÍ.tee  gestapt   (ev.  overgegaan  naar  AMADA,  RAL) .  Vändaag  dc.et  de  nood-
zaak  zich voelen van een kritiek op dit manifest,  zij  het echtff nog
steeds op een anti-kapitalistische en socialistische basis.
FPA..Wor.dk  er  d",k uÉtgeoe,f €:!:iiiÁi  op  het  aï.beóáer.sl¢oïrii;ee  vcïmi,Í;  áe  ar.be4-
d,er.8or.garisa±de8?

Barst:  VanuiL de officiële organismen irK)rdt er  inderdaad  zware druk uit
geoefend op het arbeiderskcmitee,  vooral door de vakbond;  een  lid werd
cm^7ille van zijn lidmaatschap aan het arbeiderskmitee uit de vaJd)ond
9estot-.

BBA..  Ka:m  men  heb  pozótteke  sta"1rËyLmb  vcm  het  ar.beóáer.skcri,bee  em  áe
Barst  23óen  als  het  benad:r'ukken vcm  áe  or.gcrrisatóe  vcm  de  ar.beóáer.s  Vóa
áe  basósk.omó£ees?

Barst:  Ja,  maar  een frontvorming op die basis mag  zeker niet geforceerd
worden,  bijvc)orbeeld  in het Waasland  zijn heel wat  jeugdklubs  die  sim-
patie hebben voor om kanitee,  voor onze aktiviteiten en standpimten;
er  zijn  'Wereldscholen'  die  in ongeveer dezelfde  zin werken als wij.
Sameiwerking met deze mensen mag  niet geforceerd worden,  maar met
groeien door de onderlinge kontaJí.ten.
EIPA..  I{r.ódgen  juLti,e  nóet  áe  kriti,ek  áat  juz,Z,i,e  te  2ieeri  an±ó.-i)akborid.
-2:óón?

Barst:  Vanuit de  RAL,  ja.
TïPA..   Hóe   E3óeri,  juLLi,e  ae  rioL  vci;m  áe  va:l&onáem?

Barst:  De  ergs,te vijanden  zijn op het ogenblik niet  zo  zeer de paLrcx=ns,
want  die  zijn genoeg bekend,  iïk-ic;tj^ \.,el  de  lejders  van de arbeidersbe^re-
girig.  Voor  de meeste  arbeiders  betekeTLt  d.e va]d)ond  nog  altijd  een
strijdorgaan,  op basis van reële feiten kunnen we nu aantonen dat het
stai`.dpunt van de vakbond  niet overeenst.emt met het principe van
klassenstrijd.
FIPA..  Wat  ós  w  opZ,ossóng:   áe  aribe+áeris  rïio,-.t,:,€m  áe  vakbonáen  te_rrug  án
beF3áÉ  nemen.   of  í3óó  moete,n.  zóch  or.gani,ser.en bu4ten  áe  vakbonáem,?

Bazsst:  Wij  zijn in geen geval  tegen de organisatie van de arbeiders;
onz.e oplossing op het ogenblik best3at  in het  ontmaskeren van de vak-
bordsleiding,  en het mee betrekken van arbeiders,  en arbeidsters.  Veel
meer kunnen wij  op het ogenblik riet doen tenzij  inlichtingen vffi^7er-
ven en áe  strijd  aangaan.
F3;PPL..   Zi,án  er.  teáen,  vari  áe  Bar.8t;  áóe  nóet  i,n  het  ar.bei,d,eriskori_tee  záót-
te:n,   en  cmáer.23óid8.   %óin  er.  Z,eáen  vam  het  c(r.belÁáer.8komótee  d.óe  ge,ori.
btndririgem  hebben met  áe  Barsí;?
Barst:  In praktijk vallen Barst en arbeiderskcmitee vrijwel  samen,  die
indeling is voornamelijk organisatorisch,  en het is dus niet zo dat er
een aantal mensen bij  de Barst  is,  zuiver  en alleen voor het plezier
van het toneel  spelen.  Vooral de  inhou en het doen ovffkcmff. van die
inhoud bij  de mensen is van belang,  wat niet betèkmt dat de Barst
niet  streeft naar  een  zo vo]maakt mogelijke vorrrgeving.  Het  is ook al
voorgevallen dat mensen die  zich aarwankelijk  slechts vcx)r het  tor`.eel ,
werken,  langs de Barst an tot het arbeiderskcmitee toetrden.
EïPA..  De  Ba.r.st  ós  dus   stechi3s  eem móááez,  om  aan  pciLóÍ;áek  te  áoem?
Barst:   (vo]mondig) :  Inderdaad!
FïPA..  Neem-t  d,e  Bar.st  soms  z3eLf  heb  tritóa±óef  om  er.gens  op  te  t¥'eáem?
Barst:  Tot hiertoe is dat nog niet gebeurd,  wel dat het arbeiderskcmi-
tee op eigen initiatief  ergens heerigaat cm akties  te steunen of  even-
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Jor.i,s  Ivens

leon  lesoil  strijdkultuur gestart  in  leuven

ln I.eLven greq> op  16 maart een  strijdkultuur-manifestatie plaats die
eerder van theoretische aard was,  nadat, gedurende  een recente periode
het I]euvense Eubliék gekonfronteerd was gaveest met  een aantal optre-
dens van strijdkulturele teatergroepen en vertc)ningen vanuit alterna-
tieve  fi]m7erdeling.  I-Iet initiatief werd ger"nen door de I.eon Lesoil-
strijdJmtuur afdeling Lewen,  die op deze wijze ook het  startsein wil-
de ge\7en aan een aktiever revoli`.tionair kultuurleven te Leuven.
Een hondertal  aam'ezigen hëbben de uiteenzettingen gehoord van .i.erte-
gemDordigers van De  lnternationale Nieuwe  Sc,è,ne,  Proloog,  De Mannen
van den Dam,  Het Trojaanse  Paard,  Fugitive Cjmana  en Vuile Mong  en
Zijn Vieze Gasten.
Na  een kc)rte uiteenzetting over de l`iiu.idige  evolutie  in België  en Neder-
1and,  de  enorme c;Ébloeiing van de  arbeidersstrijd  in Europa  ria  1968 ,
(wat ook  een iirpuls  heeft gegeven aan het opbloeien van alternatieve
teater-  en kunstvormen,  het ontstaan van nieuwe  strijdvormen en de
konkrete problenen die aan de praktische realisatie van strijdkultuur
verbonden  zijn op materieel,  artistiek en politiek  scholingsvlak) ,  werd
het i^mrd gegeven aan de verschillende panelleden die elk voor  zich
die prcblenen vertaalden vanuit hun eigen werksituatie.

Tinus Schneiders gaf  een uiteenzetting over de  subsidiëringspclitiek
van de regeringen gedurerie de  laatste  jaren.  Hij  gaf  een schets van
de  situatie voor de  toneelgezelschappen,  hun onderverdeling jm reper-
toiregezelschappen,  spreidings-  en kamergezelschappen en experímenteel
en vomingsteater ,  met hun eigen  súbsidievoorT,.v7aarden  en werkingsnDge-
lijkheden.  In dit verband werd  een mogelijkheid naar vorm geschoven
waarjm het Kultureel Front als  spreidingsgezelsahap  zou kunnen funge-
ren  in  de  toèkcmist.

Wjm Meeuwissen,  van de  interrffitionale Nieuwe  Scène  -  De Mannen van den
Dam,  ging  jn op vorm-  en inhousaspekten van revolutionajr  strijd-  en
vo]mingstoneel,  imarin de  nadruk we]3d  gelegd  op de band met de  pu-
blieksgroepen die dit teater als middel  kumen hanteren.  Hij  stipte
ook de  noodzaak  aan van het behandelen van deelprorjl€±[ien,  die voor het
pJbliek meer bevattelijk en boeiender  zijn.  Dit alles  hangt uiteraa]ri
sair!en met de vraag welk publiek men wil  bereiken`

Mor}g  Rosseel  ging meer  sistenatisch  in op de driedubbele problenatiek
die  in de  inleidjmg geschetst was:  de  financiële  (mater.iële) ,  artis-
tieke en politieke problenen v\7aamee een strijdkultuurqro? gekon-'
frcjriteerd v\ordt.  Duidelijk  is  dat het buurtwerk  en het kontakt m.et  een
basiswerking van heel groot be;lang geweest  zijn  en nog  zijn voor de
aktiviteiten va,n Vuile Mong  en  Zijn Vieze Gasten.  Hij  wees op de  enQme
inspamingen die de  leden van de gro? moesten doen an d.e gro?  'self-
Eupporting'  te houden,  waarbij  de mensen iTaanálonen haalden die nog
rúet het  arbeiderEmiiiún`uiii. bereiken.  Iïet artistiëke peil -vördt kc]nstarLt
bedreigd door  een gebrek aan tijd cm meer  aan afwerking,  niaJwe  ideeën
en  sch.oonheidsfouten te werken,  omdat de groep  een intensief  prograima
af  t.e werken heeft.  Politiek sluit de groep het liefst aan bij  dagelijk-
se gebeurtenissen en politieke gegevens waarrond een optreden,  een
speciaal  mmmer of  een  sketch kan opgeboind worden.

Miel Vanattenhove  schetste daarna de geboorte en aroei van Het Trojaan-
se Paard,  de politieke  scholing c-lie ermee gepaard ging en de artistie-
ke ormacht op bepaalde pimten wegens het f eit dat het gaat an een
gezelschap van niet-professionekm. die overdag  zelf  in het arbeidffs-
en bedienden-  en onderwijsmilieu hun werk doen.  De dokstakjmg  in Ant-
werpen,  die door verschillende  leden van het gezelschap Úan zeer nabij
gevolgd  en gesteund werd,  is voor  Het Trojaanse Paard van meer  dan ge-
vnon belmg  geweest,  en  het gegeven  lag  ook  aan de basis van een nie`mn7e
aanpak van het laatste  stuk  'Hoe eerder  hoe betff . . . ' .  Het konstant
voeling houden met de mensen in het produktieFroces,  het van zeff  nabij
bele\ren van de meest dagelijkse arbeidservaringen,  zal duide].ijk een
weerslag hëbben op de c*cnnv van het werk.

Fugitive Cinema werd  10  jaar  jong  en Robbe De Hert vertelde  eerder anèk-
dotisch welke problemen en perikelen een  jonge brok cinana te wachten
staan birmen de grote kring van officiële verdelers,  staatsgesubsidi-
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in de proletarische klasse krijgt de strijd ook op het kulturele vlak
een  zin.
Deze  tekst  zou  in het kort de  zímgeving van deze werkgroËp kunnen uit-
drukken.  De  stelling van Gramsci  en Lenin  (cfr.  boven)  doet ons  tevens
gelov.- dat het roblean van de ka italistische kultuur robleen
vm het ka italime zel is.  Enkel het ver van het kapita
zal  een kultuur van het volk mogelijk maken.  Maar  ondertussen kunnen
wij  deze kultuurvormen of  nieuwe vo]men aanwenden an te vechten voor
de oÉbouw van  een  socialistische maatschaFpij ,  waar  enkel de beoogde
kultuur mogelijk  is.

2.   H]E  GAAN  W  DIT  mEN?

Het is duidelijk dat de werkgroep strijdkultuur er zich voormmelijk
op  zal  toeleggen an via .bestaaiúe of  nieLwe kultuurvomen mee  te helpen
aan de oEbouw van  een  socialistische maatschappij  ten dienste van het
vo]k.  (P het ogerblik konJffetiseeri  zich dat  in 3  taken.
-  informatieve taak  over hetgeen op het ogenblik gaande  is  op gèbied
van strijdkiiltuur  en tevens  ter ondersteuning van basisgroepen die met
strijd]a].1tuur bezig  zijn.
-  oprichting van  een  steunkcmitee LeLNen met  als doel de verbreidjmg
en propaganda van de  strijdkultuur  in het I.euvense,  en het rrDbiliseren
van het pibliek an de aanval van de overheid op de  strijdkultuur  te
kiimen weerstaan.
- mensen mobiliseren an aktief aan strijdkultuur  te doen.  Dat betekent
dat we  zoveel mogelijk mensen gaan  stjmileren cm de  onderscheiden media' s
te gd)ruíken om politiek vomend werk te verrichten.

Wij  gaan nu eventjes verder  in op deze drie  taken:
-1.  De informatieve taak op gëbied van strijdkultuur:
De  info]matiemedia die net als de kultuurindustrie  in handen  zijn van de
heersende klasse  zullen alles  in het werk stellen an al deze kultuur-
vo:i]nen die strijden tegen verdere onderdrukking van de arbeiders  door
het  kapi.taliEme  dood  te  zwijgen.  Wij  willen áaarcm deze mensem wel  aan
het wDord  laten.  Voor  ons  is het dan ook  fundamenteel beiangrijk van
zoveel mgelijk basisgroepen aan het vDord  te  laten.  Zijn de meer  gevor-
derde en professionelere gropen reeds hoofdzakelijk gegroepee]=d  in het
Kultureel Front dan blijven heel wat basisgroepen uit scholen,  jeugd-
klubs,  wijken. . .enz.  nog al  te veel aan hun  lot oveTgelaten.  Wij  willen
hen maxímaal  steunen;  Dit blad  zou dan ook  in de  toekcmst hoofdzakelijk
hufi blad moeten wDrden.
Tevens  illen wij  op gebied van  informatie ons  ten dienste  stellen van
BPA  (be`n:ijdingspersagentscmap) .  Het  is  eer  belangrijk dat ook  aan de
kcminjkatiemedia garerkt w)rdt en de informatie over strijdkultuur  is
hier  een onderdeel van.

-  11.  Cprichting  ste\mkcmitee Leinren.
Cm dit Fmt duidelijk te  stellen refereren we naar de nota's van het
Kultureel Front  (nr,  5  -  6) .
Wat  is  de opdracht van de  steunkomitees?
Deze cipdracht is  tweeledig:  De verbreiding  en propaganda van de
strijdkultuur,  en het mobiliseren van het publiek an cLe aanval van de
overheid op de  strijdkultuur  te kunnen pareren.  Deze cpdracht is niet
eenvoudig.  De aar]:val van de overheid moet gezien v®rden  in het  licht
van de kapitalistische ontwikkeling.  Cm de krisis  te bestrijden,  zon-
der de fúndamenten van het kapitaliEme aan te tasten,  is bezuiniging
noodzakelijk  in de niet-produktieve  sektoren,  zoals onderwijs,  kollek-
tieve voorzieningen,  welzijn en kultuur.  Velen zijn geneigd hiffvoor
begrip op te brengen en een weifelerfle houding aan te nanen ten aanzien
van de plannen voor bezuinigjmg,  inkrj]tping en afbraak van de strijd-
kultuur.  Des  te meer cmdat die plannen vergeze]d  gaan van "oorden o\rff
steun aan en uitbreidirg van het vormjmgsteater.  Deze situatie telt
vooral  in Nederland aangezien  in België nog  steeds  geen  spo:ake is van
subsidiëring.  In feite is deze bezuinigjmg op politiek vomingsteater
geen bezuiniging.  De  zgn.  bezuiniging  is politièke  censuur op die
groepen,  die  de mensen de werkelijke oorzaken van de  huidige krisis
en de achtergronden van ons maatschappelijk  systeem willai uitlqgen.
Het is daarom de taak van de plaatselijke kcmitees voor plitièke
voimlng  en aktie cm duidelijk te maken aan het pibliek dat de aarwal
op de strijdkultuur niet willekeurig is,  dat het tonen vah begrip voor
de moeilijke tijden of  het  zoéken naar  kcH[prcmissen,  konsessies  zijri
am het kapitaal.
Wat  zijn de problenen bij  de opbouw van de  steim?
Hoe de  komitees deze  taken moeten uitvoeren  zal  afhangen van verschil-
lende  fak.toren:  met welk publiek  ze te maken krijgen,  hoe de  situatie
ter plaatse  is,  en hoe de mc)gelijkheden liggen an met strijdkultuur
een ingang te vinden bij  het publiek.  Onder het publiek dat al békerfl  is
met  strijdkultuur  zal d.m.v.  informatie  en propaganda de  syrrpathie
moeten worden uitgebreid.  De groepen,  die nog niet békend  zijn met de
strijdkultuur   en haar  funktie,  zullen deze moeten gaan zien als een
steun in hun eigen  strijd.  De kcmitees  zullen de rruziëk-,  en teatér-
en andere groepen moeten introduceren op die plaatsen waar rx)1itieke
aktiviteiten zijn en zullen de  s.trijd van het publiek in verbar]d iroe-
ten brengen met de strijd om  subsidie van het politiek vormingsteater.
Zo  zullen zij  een wederzijdse  steun kunnen realiseren.
Moeten de  steunkomitees  streven naar  een meer  permanente doelstelling?
Dd kcmitees  voor politieke vo]mjmg  en aktie  zullen  in hun fü=cpaganda de
nadruk moeten leggen op het eensluitend anti-kapitalistisch karakter
van de strijdkultuur.
De vele verschijningsvormen duiden weliswaar op verschillen,  maar niet
op tegenstellingen Ím visie en  stellingname.
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V.   SUBSIDIEPERIKELEN

subsidie  is een  recht (nederland)

Bimm de  zich ontwikkelende  strijdkultuur bestaan zcwel gesubsidieer-
de  als   (nog)  ongesubsidieffde groepen.  De gesubsidieerde  groepen zijn
rmgenoeg  zonder uitzondering ontstaan met een doelstelling die paste
bimen  een  ideologie van klasseverzoening.  Qp het nüTrLent dat  zich de
ontwikkeling naar  strijdkultuur voordeed is getracht cie subsidie af-
hamg te rnaken.
Sinds dat mcment \rDrdt  er  een strijd gevoerd voor het recht op s`Jbsidie
voor  strijdkultuur entegen politieke censuur via  subsidie-intrekking.

WAAF`m4  SUBSIDIE  VCX]R  sTRÏïDmHUUR?

De  staat beheert belastinggeld. wat vc)lledig de vrucht  is van de arbeid
van de werkende klasse.  Organisaties  en instellingen die werken in het
belang van de werkende klasse,  die maatschappelijke en kulturele voor-
zieningen produceren voor de werkende klasse,  hebben daaran recht op de
materïële Lioge].ijkheden an die bijdrage  te  leveren.  Daarcm hëbben de
werkers van de  strijdkultuur,  evenals die in sociale diensten,  welzijns-
werk  en onderwijs,  het recht c)m  Ím de  arbeidstijd  die  nodíg  is voor  het
levensonderhoud,  hun kulturele produkten te maken en te ontwikkelen.
DE  AFHANFELL]KEIEID  VZN  DE  sTzmT.

Onder de huidige maatschappelijke verhoudingen betekent  subsidie  echter
afhankelijkheid van de  staat.  De  staat is geen neutraal  "doorgeefluik"
van het geld van de werkende klasse.  Het  staatsapparaat wordt op zijn
núiËt  ideologisch gedcmineerd door de heersende klasse.  Via de  subsi-
die bestaat  er  een voortdurende druk op de gesubsidieerde cm  zich ter-
wille van  zijn  levensonderhoud  "gedeist"  te houden en  zich  ideolc>gisch
aan te  passen aan de heersende klasse.  Daarnaast iriordt de  staat mater-
ieel door de heersende klasse gedmineerd,  uitgavennivo  en wijze van
besteden van de kollektieve middelem zijn pr]mair  ondergeschjkt aan de
ekoncmische belangen van de kapitalistische producenten.
Een heldere analyse van de rol van de  staat en de politiek-ekoncmische
situatie en  een voortdurende politieke druk van de werkende klasse  zijn
de vereisten voor bëhoud en uitbreiding van subsidie voor de strijd-
kultuLm ,

IIET  RHATHVE  ONDERscHED  TUSsFN  DHmT  vZN  EH  STAATSAPPARAAT.

Binnen het  staacsapparaat  zijn er delen te onderscheiden die op detail-
pimten verschillende belangen hèbben:  de ambtenaren,  de regerende poli-
tici,  oppositionele politici en de adviserende organen.

Het ambtelijke apparaat  zal  in eerste  instantie werken aan een over-
zichtelijke centralistische beheersstrukuur ,  gericht op kontinuïteit
van het eigen apparaat.  Opvattingen over  "decentralisatie"  hëbben be-
wust of  onbewust  tot doel  onder  slechte  firmncieel-ekonmische cmstan-
digheden het centrale uitgavennivo  te beheersen door  "afschuiven"  van
verantwoordelijkheden naar  lagere overheden.  Ook  tiissen de ambtelijke
apparaten van hogere  en lag.ere overheclen bestaan dus cp detailpunten
tegengestelde belangen.
Politici hebben eJ.ektorale belangen en zijn daardoor gevoelig voor
po].itieke druk.  Die druk kan van twee kanten kcmen.  Regerencle plitici
staan onder`'-druk van de kapitalistische producen:ten  (dreigímg met ka-
pitaalvlucht)  maar ook order politieke druk vanwege delen van de
werkende klasse die  zij  in de eerste plaats  als kiezers  zien.  Dat er
onderscheid  is  tussen oppc+sitionele politici die de belangen van het
kapitaal ver+egemoordigen en die welke arbeidersbelangen verddigen
zal duidelijk  zijn.
De adviserende organen  (zoals de Raad voor de  Kunst)  zijn in het kader
van het staatsaparaat  een aanhangsel,  dat door airbtenaren en regerende
politici graag als alibi vDrdt gelmiikt volgens oud liberaal begrip:"de cwerheid  zij  geen beoordelaar van kunst"   (Thoíbecke) ;  de kunste-
naars trachten  zo'n raad  soms  te gebruiken als pressiegroep.  De  leden
van de advisereirÉe orgaLr`.en twcrden cFï7er  het  algep.een. echter ber`Èoerrr~ï_ dmr
de  staat,  zijn vaak  ideologen van de heersende klasse,  en héHJen uit-
eindelijk niets te beslissen want de adviezen zijn niet bindm;  het bu-
roapparaat van  zo'n raad  streeft haar  eigen kontinu,Ïteit na  jm wankel
evem7icht  tussen goed  kontakt met  het  aiTbtelijk apparaa.t van de over-
heid en de  sociaal-kulturele opvattingen van de  leden van de raad.
Ondanks  al deze  fundamentele beperkingen van adviserende organen Zijn
ze niet geheel  zonder belang  in de verdediglng van de belangen van de
werkers  in de kultuur.  Een meer uit de kulturele wükers qpgèbo"de
raad  zou dit beper`k.te belang kunnen vergroten.
(De goede verstaander  zal begrepen hèbben dat hierboven niet gesprdkm
is over individuele o van personen,  maar 'over de tïaatschappe-

het alge-
meën doó-r-slaggeverd  zal blijken te  zijn voor het handelm.  Wat niet
uitsluit dat een goede  inschatting van individuele opvattingm van be-
lang kan  zijn bij  ae bepaling van de taktiek t.o.v.  dat apparaat.)

DE  AKIULE  EKON"ISCIJE  STTUzülE.

Sinds  een paar  jaar  heeft de  ekoncmische  situatie openlijk haar gevol-
gen voor het subsidiebeleid voor o.a.  gezondheidszorg,  onderwijs,  wel-
zijr)swerk en kultuur.  De ekonmische krisis in het kapitalisme,  Verl

lijke positie van personen die bij  na"keurige analyse cwer
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DE  AANVAL  OP  EH  POLITIEK  VOEMINGSTEATER.

Het meest  spèktakulajr  zijn tot nog toe de aanvallen geweest die werden
uitgevoerd op de groepen,  die als politiek vormingsteater een onder-
deel van de  strijdkultuur vo]men;  ze werden afgeslagen cmdat  zowel
publiek  als  kollega' s massaal weerstand boden.  De  subsidiëring van
Prolcx)g  en GI.Twee werd  tot  1  september  1976  veilig  gesteld..  Ondertus-
Sffi ]a^7am het ministerie met  een discussienota  toneelbestel  en een no-
ta  over het vomingstoneel.  De voorlopige  "beleid.sopzetten"  v\7aren
duidelijk:  een beheersstruktuur met afschuiving van financiële verant-
\^oordelijkhden voor  jeugd-  en  "klejm repertoire toneel"  naar  lagere
overheden op termijn van het  "vomingstoneel" :  met  naiïie op Pro]oog,
CHJTwee  en  de  Nieuwe  KCHnedie  zou  30%  bezuinigd  worden.

iDor  k`mstenaarsvakbonden,  Raad voor de  Kimst,  en het publiek van het
politiek vormingsteater  is daartegen gerH}-otesteerd;  van de  "beleids-
opzetten"  is geen  stuk heel gela.ten.  Het ministerie wer]ú nu aan een
definitief  toneelbestel dat  in het najaar van 1976  in het parlenent
behandeld  zal vorden.  Ondertussen naderi de datm 1  septrier  1976.
Wat gaat  er na die dat`m met de  subsidiëring van GIJTwee,  Proloog  en de
Nieuwe  medie gèbeuren?  Het GIJTwee heeft  nog  niets ve]mmen;  Proloog
hoorde niet meer dan een telefoontje dat de mirister de intentie heeft
an nog  een  seizoen  te  subsidiëren;  de Nieuwe Kcmedie werd  eerst door
het aiTbtelijk apparaat gedwongen  in te krimpen tot  21  man,  maar  kreeg
na  een gesprek   met de minister toch  28,5  man toegestaan,  maar  het  sub-
sidid3edrag werd niet genoend.  De Raad voor de Kunst heeft over  alledrie
psitief geadviseerd,  maar het mjnisterie  "is  er nog niet uit.".
KON"SIES.

De amval op het politiek vomijmgstheater,  in de grond politieke cen-
suur  op de ontwiJd{eling van anti-kapitalistisch ba7ustzijn,  is  een onder-
deel van de aanval op de kollektieve voorzieningen  en het  levenspeil van
de werkende klasse.
De  strijd voor het voortbestaan en de uitbreiding van de  strijdkultuur
kan alleen  suksesvol vDrden gevoerd met de  politiek bewuste  steim van
het publiek.
Die  strijd vereist een voortdmend analyseren van de rol van de  staat
in de kapii=alistische maatschappij  en haar reaktie op de  ekonmische
anstandigheden die door het kapitalisme irmrden veroorzaakt.
De uitbow van een anti-kapitalistisch ba7ustzijn bij  brede lagen van de
werkers  jm de kollektieve voorzieningen  is  noodzakelijk voor  een krach-
tig verzet tegen de aanslag op de koJ.1ektieve voorzieningen.
De  strijd voor het voortbestaan en de uitbreiding van de  strijdkultiJur
is dus  een orüerdeel vanhet dagelijkse werk van de  strijdkultuur.

Kcmner   't mannetje.

FSol,oog   en  publ,i,ek..

DE  BARST  en  het  DORDIMJNTER  IH"INGSTEAIER:   zuivere  arbeidersamateurs
die hun teaterarbei als  logisch verlengstuk van hun FXJlitiek werk be-
schouwen  (zie voor  de Barst elders  jm dit nimner  een  interview)
En tenslotte van de buitenlands  groepen het TEATm  POPUIAR  CHIljENO:   Zij
beelddËn de  obsessie van de  fascistiese onderdruJd{ing en van de marte-
lingen uit:  een aï`otionele uitbarsting,  vol verbittering,  door  spelers
die het  zelf  aan den lijve hebben ervaren  (zie het  intervia7 elders  indit n-) .
Niemand  onder  de  toescho\m7ers  heeft  alles  kunnen  zien  -  toch hèbben
allen niet alleen de irihoudelijke,  maar ook de kwantitatieve uitbrei-
ding aangevoeld.  Niet alleen van de  internationale groepen,  maar ook
van de Nederlandse.
We hoeven hier niet uitgebreid  jn te gaan op SAHR Plm-, aTwee,
DE  NHUvm  KcmlE  of  de VOLHARD"G.   Zij  zijn vol
ervarener.  Zij  toonden slechts  een

oeirie bèke
klein deel van hun werk,  waarjn

bij  allen duidelijk werd dat  ze  fervent op  zoek  zijn an hun fundëmen-
teel  standpunt  "de  arbeidersstrijd  steunen" ,  ook  in veelzijdiger vor-
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