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REDAKTIONEEL

Voor  U  ligt  alweer  nummer  s  van  het  Kultureel
Frónt.  En  eerlijkheidshalve  dient  vermelt  te  worden
dat  dit  nummer niet zonder  slag  of stoot tot  stand
is  gekomen.
Een veel  te  kleine  redaktie  kon  het  allemaal  niet
bolwerken en  de  interne  organisatie en  kommuni-
kat:ie  liet  veel  te  wensen  over.
Desalniettemin  is  er  toch  een  nieuw nummer tot
stand gekomen,  een nummer waarin de verslagen
van  de  laatste  studiedagen  van  het  Kultureel  Front,
gehouden  op 22 en  23  mei  j .1. ,  de  hoof dnoot vor-
men,
Deze verslagen  hebben  allerminst  de  pretentie
vol ledig  te  zijn,   maar  geven  in  ieder  geval  een  in-
druk van  wat  er  bediskussieerd  is  geweest  en welke
diskussiepunten  een volgende  keer  nog  aan  de  orde
zouden  moeten  komen.
Binnen  het  Kultureel  Front  is  echter  wel  gekonsta-
teerd dat  de  situatie  rond  het  blad  zo  niet  langer
door  kan gaan en daarom  is  er een geheel  nieuw
plan  opgezet  om  het  blad  de funktie te geven  die
het  uiteindelijk  toebehoort.
Op  de  eerste  plaats  is  de  redaktie  uitgebreid  tot
zeven  personen.
Daarnaast  zullen gedurende  de komende  jaargang
een  aantal  mensen  gaan  funktioneren  als  ''korres-
pondent",  d.w.z.  mensen  die  regelmatig  artikelen
zul len  schrijven  op verzoek  van de  redaktie  en/of
ervaringen vanuit  hun  eigen  werkveld  proberen  te
verwoorden .
E3ovendien  zal  het  blad  een  duidel ij.ker  gezicht
krij.gen  wat  betreft  de  vorm.  Zo  is  er  een  vaste  in-
del ing  gemaakt  van  rubrieken  die  globaal  de vol-
gende  item ' s  zul len omvatten:
-de  (subsidïe)  situatie  van  de groepen,  de  strijd

voor  het  behoud van  het  vormingstheater,  de
suksessen  en  tegenslagen  in  de  strij.dkultuur.

-theorievorming,  het  volgen  van  de  inhoudelijke
ontwikk.elingen  binnen  de  strijdkultuur.

-internationale  kontakten,  buitenlandse  berichtge-
v i ng .

-een rubriek  waar  een  stuk  polemiek  plaats  kan
vinden,

-een  problematiek van  verspreiders  van  strijdkul-
tuur ®

-aandacht  voor  praktiese informatie en  nieuwtjes.
Zo  zal  de  komende  jaargang  er  uit  gaan  zien,
naast  een aantal  thema-nummers  die op stapel
staan ®
Kultureel  Front  nieuwe  stij.l ,   met  dezelfde  inhoud,
maar  feller  en  krachtiger.

VERSLAG   EN   mpFIESSIES   VAN   DE   2DE   K.F.
suudiedagen  op  22  en  23  mej  '76  in. Trefcentrum
Posjet  TILBUFIG

Zo  stilaan  is  het  hoüden  van  studiedagen  een van
de  belangrij-kste  aktiviteiten  van  het  K`ultureel
Front aan  het worden.
Het  is  ook  begrij.pelij-k .    De  strijdkultuur  -als
veralgemeend fenomeen  -is-nog steeds  in een
eerste opbouwfase.    De fundamentele  breuk die
hij  betekent  met  de  gangbare  burgerlijke  kultuur
verplicht ons  als  producenten  uitgangspunten  en

ervaringen  permanent  kritisch  te  bekijken.    De
meesten onder  ons  hebben  immers een  opleiding
of  eèn  voorgeschiedenis  achter  de  rug  die weinig
of  geen  houvast  biedt  voor  het  uitvoeren  van  de
taken  die  de  strijdkultuur  nu  stelt.
De eerste studiedagen  (november  '75)  behan-
delen  hoofdzakel ijk  de  belangrijkste  marxistische
standpunten  over  de  rol  van  ideologie en  kultuur.
Met  daaraan vastgeknoopt een historisch over-
zicht  van  het  ontstaan,  van  de  socio-politieke
wortels  van  de  strijdkultuur  na de  2de W.O.  zo-
wel   in  Nederland  als  in  Vlaanderen.    De  belang-
rijkste teksten verschenen  in  K.F.  nr.  5-6.
Meteen voelde  iedereen de behoefte om  na deze
algemeen  theoretische beschouwingen tijdens  de
volgende  studiedagen  de eigen  parktijk  te  betrek-
ken®

Een  voorbereidingsgroepj.e,  waarin  leden van  het
Trojaanse  Paard,   de  Nieuwe  Komedie  en  Proloog,
toog aan  het werk en  op 22  mei  kwamen  zo'n sO
mensen  bij  elkaar.    Zij  vertegenwoordigden  de
volgende  groepen:  Werk  in  Uitvoering,  GLTwee,
de  Voortzetting,  het  Troj.aanse  Paard,  Proloog,
de  Nieuwe  Komedie,   de  lnternationale Nieuwe
Scene,  Vuile  Mong  en  zijn  Vieze gasten,  Sater,
Aktiverend  Volksteater,  Teater  de Leerling,  het
Amsterdams  Stadsj.ournaal ,  Koor  Soliedair,   de
F]ASA,   Posjet,  het  Land.  Komitee  v.  Politieke
Vorming  en  Aktie,  Genesius,  en  daarnaast  nog
studenten van  de  VU ,  van de sociale akademies
de  Horst,   Driebergen  en  uit  Breda,  en  individu-
eel  geinteresseerden.
De  verslaggeving  is  een  beetje  moei 1 ijk  echter.
Eerst  en  vooral  was er  de  sfeer  die  zeer  plezierig
en  kameraadschappelij-k  was.    Het  feit  dat  Pro-
loog op zaterdagavond een  feest  aanbood aan  de
aktieve  mensen  uit  de  steunkomitee's  is  ook  niet
vreemd geweest  aan de opgetogen stemming.
Dat  op  dezelfde  zaterdagavond Werk  in  Uitvoering
optrad  met  hun  uitbundige   "Weggewerkt"  voegde
eveneens  aan  de  diskussie een  levendig  element
toe®

De  maaltijden  (chinees! )  kwamen  op  tijd aange-
rukt,  het  feest was geslaagd,  de kontakten  intens,
het  slapen  was  te  kort,  de  zon  scheen twee  dagen
overdadig.    Dat  alles  is  moeilijk  te  verslaan.
Daarnaast  -en  misschien  is  dit  een  kritiek,  mis-
schien  is  dit  inherent  aan  de  opzet  (kleine werk-
groepen)  -waren  de  diskussies soms  zeer uiteen-
lopend en  moeilijk  te  notuleren,  althans  op  zo-
danige wijze  dat  de afwezigen aan  het verslag wat
kunnen  hebben.   Tenslotte  is  in  zo'n  verslag  zeer
moeilijk  de  nuancering  en wijze  van  argumenteren
weer  te  geven  die  de  verschil lende  deelnemers  uit
België en  Nederland  hanteerden.    Het  polemische
element  komt  in  dit verslag  j.ammer  genoeg  niet
voldoende  naar  boven.    Dit  alles  wordt  de  lezer
onthouden.    Als  magere  troost  en  sterke  stimulans
bl ij.ft  echter  dat  we  al le  geinteresseerden  met  klem
uitnodigen  zelf  op  de  komende  studieweekends
aanwezig  te  zij-n.
En  verder  zul len we trachten  het  essentiële  weer   .
te geven.    Vooral  de  inleidende  teksten en  een  aan-
tal  standpunten.
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INLEIDING  OP  DE  DISKUSSIESTUKKEN

Als  we  nu,  een  half j.aar  later  bijna,   proberen  de
studiedagen van  november  1975 op hun  waarde te
sFhatten,  dan  kunnen we  in  ieder  geval  één  ding
vaststellen:  zij  hebben  de  diskussie  over  het
"strij.dkarakter"  van  de  kultuur  zoals  wij.  die  produ-

ceren en  verspreiden,  versneld  en verhevigd.
lmmers,  achter  de  term  "strijdkultuur",  die  intus-
sen  is  opgekomen,  gaan  in  feite  de  belangrijkste
inzichten  én  de  beiangrijkste  vragen schuil  waarmee
het  vorige  studieweekend  eindigde.
Men was het  eens over  de noodzaak van  een verbin-
ding  met  de arbeidersklasse,  om  de  kulturele  sek-
tor  überhaupt  een  plaats  in  de  klassenstrijd te  laten
innemen,  maar.j.uist  het  ontstaan  en  groeien  van
dit  inzicht  in  de  afgelopen  jaren  riep  een  groot  aän-
tal  vragen  in  het  leven.    Op  politiek-organisatorisch
terrein:   met  welk  deel  van  de  arbeidersklasse  is  er
wat  voor verbinding  nodig  en  mogelijk?   Wat  voor
relaties  moeten  er  onderhouden worden  met  de  poli-
tieke organi.saties  van  de.`arbeidersklasse?   Moeten
deze  organisaties  een  politieke en  daarmee  ook  ar-
tistieke  kon{role  uitoefenen  op  de  kulturele  produk-
tie?    Op  welke  po.litieke  gebeurtenissen  en  trends
moet er  gereageerd worden?
Op  artistiek  gebied:   Moet  de  politieke  kultuur
zijn  materiaal  zoeken  in  -door  het  systeem  ver-
drongen  -maar  nog  terug  te  vinden  kulturele
uitingsvormen  van  de arbeidersklasse?   Moeten
de  kapital istische  kultuurvormen  persiflerend ge-
bruikt  worden om`bij  te  dragen  aan  de  vorming
van  een anti-kapitalistisch  bewustzijn?   Of  moet
er  een  vol ledig  nieuwe  revolutionaire  tèchniek
ontwikkeld  worden  om  de  kapital istische  ideolo-
gie te  doorbreken?
In  de  praktij.k   van  de  kulturelë  produk`tie  worden
deze  organisatorische  en artistieke vragen  door
de  producenten  met  elkaar  verbonden.    De  produ-
centen  zijn  in  de  eerste  plaats  de  mensen  die  zich
ten  doel  stellen  kulturele  produkten  af  te  leveren,
maar we  moeten  het  begrip  ruimer  opvatten.    Ter
herinnering  een  citaat  van Tony  van  der  Heurck:
" . . .  wij  moeten  zoeken  naar  een  organiese band

met  de arbeidersklasse,  ondermeer  omdat  een
Óntvoogde  kultuur,  een  kultuur  die  niet` gedomi-
neerd wordt  door  een  klasse,  maar  die  een  uni-
versele  kultuu.r  is,  tegelijkertijd  met  de  afschaf-
fing  van  het  kapitalisme,  de  deelachtigheid van
de  hele  bevolking  aan  die  kultuur  veronderstelt.
Dat  betekent  dat  komaf gemaakt  moet worden  met
het  traditionele onderscheid tussen  kultuurprodu-
centen  en  -konsumenten."   (Zie  K.F.  nr.  5-6)
ln  de  poging  dat. onderscheid  op te  heffen  ligt  de
principiële  mogelijkheid  de  artistieke  vraag  met
de  organisatorische  te  verbinden,  doordat  publ iek
en  artiest  zich  met  elkaar  verbinden orn  te  komen
tot  een  produkt  dat  op  zij.n  beurt  een  "organiseren-
de''  funktie  moet  hebben  in  het  totaal  van  de
k1assestrij.d.
Het  doel  van  de komende  studiedagen  nu  is  van
elkaar  de  praktij.k  te  begrijpen waarin  de  leden  de
artistieke vragen  met  de  organisatorische verbin-
den  tegen  de  achtergrond van  de  funktie die  het
"praktisch  produkt"  voor  de  klassestrijd  kan heb-

ben®

ln  de  drie  teksten.die  hierbij  gaan  T  van  de  ln-
ternationale  Nieuwe  Scène,  Werk  i~n  uit`vóerihg  en
Amsterdams  Stadsj.ournaal  --komt  impliciet  en
expl iciet  een  aantal  elementen  aan  de  o`rde  die
voor  ons  doel  fundamenteel  zijn.
Alle  drie  groepen  schrijven  over  de  funktie  die  zij
hebben  in  het  geheel  van  de  klassestrijd:  solida-
riserend,  verhelderend,  diskussie oproepe-nd  enz.
Dit  lijkt  ons  in  ieder  geval   iets  dat  in  de .voordis-
kussies  bij  de groepen exakt  geformuleerd  zou
kunnen  worden:  de  konkrete  funktie  die  men  be-
oogt.    Alle  drie  stukken  benadrukken  o.ok  de vorm
van  hun  produkten,  of  liever  de  behoefte  het  eigen
medium  zo adekwaat  mogelij.k  te  gebruiken.    Hier-
bij  speelt  een  belangrij-ke  rol  de  verhouding  tussen
wat  het  publ iek  gewend  is  en  de  doorbreking  daar-
van.    Het Stadsjournaal  wijst  op dit  punt  met  na-
druk  Ín  de  laatste  al inea van  zij.n  stuk.
Ook  ons  lijkt  het  belangrijk  te  onderzoeken  hoe  de
groepen  konkreet  komen  tot  de  j.uiste  keuze  van
vorm  en  inhoud  m.b.t.  het  doel  van een  produktie
of een  deel  ervan:   welke  produktieve  rol,speelt  het
publ i.ek  -of  zijn  vertegenwoordigers  -daarin  pre-
cies  en  wat  voor  kriteria worden  er  door  de  groep
gehanteerd om  tot  het  gewenste  artistieke gehalte
te komen.
Een  derde punt  waar  alle  drie  groepen  op  ingaan  is
de  verhouding  met  organisaties  die  in  de  klasse-
strijd  aktief  zij-n,   waaronder  politieke  organisaties
van  de arbeidersklasse.    Over  het  algemeen streeft
men een vorm van  samenwerking  na met  aktie-en
buurtkomitees,  met  j-eugdclubs,  vakbondsgroepen
e.d.    ln  hoeverre  worden en  kunnen  die  groepen
worden  beschouwd  als  representatief  deel  van  de
arbeidersklasse,  zodat  deze kontakten een  zekere
garantie  geven voor  de over  het algemeen  nage-
streefde  verhoging  van  het  bewustzijnsniveau  van
die  klasse?
Hiermee  samen  hangt  onze verhouding  tot  de  pol i-
tieke  partijen  of  de  politieke  partijen  in  voorberei-
ding  ter  organisatie  van  de  arbeidersklasse.    Deze
kan  bepaald worden  door  persoonlijke  lidmaatschap-
pen,   door wederzij-dse  sympathieën,  door  samen-
Werkingsverbanden  enz.    De vraag  is  welke  plaats
de  groepen  geven  aan  dergel ijke  organisaties  in  het
produkt i eproces .
Op  het  vorige  studieweekend  heeft  Marianne van
Kerkhove  gepleit  voor  een  poïitiek-organisatorische
band  met  de voorhoede van de arbeidersklasse,
waarbij   overigens  onder  die voorhoede allen  moeten
worden  begrepen  die  "een  permanente  strijdaktivi-
teit  ontwikkelen  en  zich  hiervoor  organiseren  in  syn-
dikale,   politieke,   kulturele  enz.  organisaties. . .
omdat  de  strijdkultuur  van  deze voorhoede  de anti-
kapitaljstische  en  zelfs  de  revolutionaire  ideeën
moet overnemen  en  weergeven".    ln  het  verhaal
over  de  nederlandse  situatie werd  i .v.m.  de  tegen-
stelling  tussen  het  politieke-juridische  strijdvlak  en
het  ideologische  opgemerkt  dat  "de  politiek-juri-
dische organisaties  een totaal-strategie  moeten
ontwikkelen  en  volgen,   terwijl  de  ideologische
organisaties  zoals  de onze,  alleen  of  vooral  de
ontwikkelingen  van  het  bewustzijn  tot  werkterrein
hebben'' .
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De teksten van het Amsterdams  Stadsj.ournaal ,
de  INS  en Werk  in  Uitvoering  drukken we  niët  af .
ln de eerste plaats omdat  ze  de uitgangspunten
van  die groepen al  te kort omschrijven  -als dis-
kussieuitgangspunt  meer  niet.
Maar ook omdat  dit  slechts  bijgevoegd  materiaal
was en  de dïskussies om  drie thema' s  cirkelden
dje  dan  do®r  íedereen  met  eigen  praktijkervaringen
werden gestoffeerd.
De thema 's waren :
-Hoe  legt  de strij.dkultuur  een  band  met  de  ar-

be i der sk l asse?
-De  vormingsfunctie  in  de  strijdkultuur.
-  De  relatie tussen vorm  en  inhoud.
De twee  eerste  inleidingen  stonden op papier  -die
drukken'we integraal  af.    De  derde was  mondeling.
Daarvan i`geven we de voornaamste  punten weer.
Hoe i`geven de  leden van het  Kultureel  Front  hun
verhouding tmet  dit  soort  organisaties vorm  om

tot  juiste  politieke  stellingname  te  kunnen  komen.

We  kunnen  niet  steHen  dat  in  de  drie voorbereiden-
de  teksten  het  therïí`a strijdkultuur  omvattend en
uitputtend  behandeltH  is.    Wel  echter  zijn  er  enkele
belangrijke punten  steeds opnieuw aan de orde ge-
komen.    ln  de  diskussieronde  zijn  er bij  de  groe-
pen  nog  meer  elemenpten boven  tafel  gekomen  die
van  belang  zijn  voor  de verheldering van  het  begrip
strijdkultuur.    Die  verheldering  moet  er  komen  om-
dat,  terwijl  het  strijdkarakter  ons  in feite verbindt,
wij  niet  van  elkaar weten  welke wapens  op welke
manier  gebruikt  worden.
Wanneer dat  wel  duidëlijk wordt  zuHen  we  werke-
1 ijk  van elkaar  kunnen  leren  en  vooral  op een  aan-
tal  punten                      samen kunnen werken.

De  Studiekommissie

WAT  BETEKENT VOOR  DE  STRIJDKULTUUR  HET LEGGEN VAN  EEN
BAND  MET  DE   AF]BEIDEF=SKLASSE?

We gaan  er van  uit  c}at  de  strijdkultuur  zijn essen-
tiële  karaktertrek,  datgene wat  hem van  alle andere
kultuuruitingen  onderscheidt  (niet  scheidt! ) ,  put
uit  de  steun van  de strij.d van  de  onderdrukten  in
deze  maatschappij .
De  uitbouwmogelijkheden  van  de  strijdkultuur  lopen
paralel  met  de ontwikkelingen van  de arbeidersstrijd.
En  de  georganiseerde arbeidersstrijd  zelf  is  een.uit-
drukking  van  de stand van  het  klassebewustzij-n.
Klassebewustzij.n,  georganiseerde  arbeidersstrijd ,
strijdkultuur  staan  dus  in  ontwikkelende  en  stimu-
lerende  relatie  tot  elkaar.
Het  is  dan  ook vanzelfsprekend dat er  banden  met  de
arbeidersklasse  moeten bestaan en uitgebouwd wor-
den,
We zien  ze globaal  tweeërlei :

A.  Organische  band

(we  kunnen  ook  zeggen  objektieve  band,  want als
strijdkultuur  is  wat  hij  bedoelt,  zal  deze  band  er  als
vanzelfsprekend ontstaan) .

1.  Als  werkers:
De strijdkultuurproducenten  staan  in  een  loonafhan-
kelijke  positie.
-wanneer  zij  het  voor  hun beroep doen  meestal  als

gesubsidieerden,   loonafhankelijk van  de  staat:
vakbondsstrijd ter  verdediging  van  de  eigen werk-
gelegenheid.

-wanneer  zij  het  naast een  ander beroep doen,  als
loonafhankelij.ken  t.o.v.  een  werkgever.

2.  Door  de  maatschappelijke  keuze:
De  strijdkultuur  ziet  de geschiedenis  als  een  strijd
van  klassen en  kiest voor de onderdrukten:  daardoor
neemt  hij  tegelijkertijd plaats  aan  hun  zijde.    Dit
is niet alleen een teoretische keuze  maar  ook  een
praktische.    Hij  zal  zich aktief  inzetten  ter  onder-
steuning  van  arbeidersstrijd,  door  optredens,  of  film-
projekties e.d. ,  het bekendmaken  van  de strijd,  het
maken van afspraken  met organiserende komitees,

3.   ln  het  werk  zelf :
Dit  werk  put  zijn  inspiratie  uit  de  arbeidersstrij.d.
Strij.dkultuur  js  geen  modeverschijnsel ,  geen  ''nou-
velle  vague" ,  geen  nieuw  ''isme"  in  de  kunst.
Het  is  een  fundamenteel  andere  kultuur  die van  de
burgerlijke  al les  kan  overnemen  wat  het  bruikbaar
acht,  die  de progressieve verworvenheden van  be-
paalde kunststromingen erkent  maar  deze verwor-
venheden  op haar  manier  zal  ten  dienste  stellen
van  haar  doelstelling:  steun aan  de  arbeiders-
strijd.
Voor  haar  is  het  werk  geen  doel  maar  middel .
Daarvoor  is  de noodzaak van  kennis  en  kontakt  met
de  arbeidersstrijd  absoluut  onontbeerl ijk.

8.  Politieke  band

(we  kunnen  ook  zeggen  subj.ektieve  band want  hij
is  afhankel ij.k  van  de  bewuste  pol itieke  keuze  dje
de  strijdkultuurproducenten   willen  maken) .

Vanuit  zijn anti-kapital istischestandpunt  zal  de
pol itieke  band  in  de  al lereerste plaats  gezocht  wor-
den  met  een brede voorhoede:  d.w.z.  met allen
die zich permanent  met  de klassestrijd  (anti-kapi-
talistische  strijd)  bezig  houden,  ook  in tijden  waar
de  massale  strijd op een  laag  pitje staat.    Dit  is
een  veel  bredere groep  dan  al leen  maar  de  politiek
georganiseerden.    Dus  met  komitees  in buurten,
bedrijven  (60-jarige  pensionering,  mijnwerkers,
enz.) ,   in  scholen,  met  soldaten,  onderwijs,  wer-
kende  jongerenorganisaties,  partijen.    Dit  laatste
kontakt  vooral  moet  politiek  zijn.    D.w.z.  de  kul-
turele groepen  kunnen  niet  autonoom  tot  het  ont-
wikkelen van globale  analysesen strategiën  ko-
meno
Die  zul len ontleend moeten worden aan  de opgesta-
pelde en  verwerkte  historische ervaringen van  de
klassestrijd.    Die ervaringen en  haar verschillende
interpretaties  drukken  zich  uit  in  de verschillende
pol itieke stromingen.
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politieke  strategiën  als achtergrond,  maar  met  één
gezamenlij.k  kenmerk:  de  strij.d tegen  het  kapitalis-
tisch.systeem en voor een  socialistische  maat-
schappi j .
Zo  is  de  strijdkultuur  een  eenheidsverschij.nsel  waar
een  fundamentele  onderlinge  solidariteit  het  kame-
raadschappelijke  bediskussiëren van  politieke  stro-
mingen  mogelijk  maakt  en waar  de  uitwisseling  van
ervaring  op  dit  vlak van  essentieel  belang  is.

Lisette  Mertens

-e*iev\' 9w Íiellus DE  VORM|NGSFUNKTIE  VAN  DE  STRIJDKULTUUR
-rlj36  nee  qo  !6ior

1.  lNLEiDiriË*iew

Dit  or?derwerp vraagt  waarom  en  waarmee wij  ons
publfïiRÍ38naderen.    Brengen  wij.  ;lechts  een  voor-
stelling,  een  concert  of  een  film  op de  kulturele
markt  of wordt  ons  produkt  al leen  afgeleverd  in  een
geheel  van vormende  aktiviteiten?
Om  dit  soort  uitersten en wat  daar  tussen  ligt  op
hun waarde te  kunnen schatten,  moeten wij  in  ieder
geval  3  vragen op de achtergrond  laten  meespelen:
1.  Welke  funktie  heeft  de  kulturele produktie  in een

geheel  van  maatschappel ijke  verhoudingen?
2.  Wat  zien wij  als  onze specifieke taak en  moge-

lijkheden  in  de verandering  van  deze verhoudin-
gen?

3.  Aan  welke  doelen  kunnen  in verband hiermee  onze
produkten beantwoorden?

11.  UITEENZETTING  ACHTERGRONDVRAGEN

1.  Funktie  kunstproduktie  in  het  algemeen.
We  kunnen  in  het  algemeen  stel len  dat  in  de to-
1:ale  kunstproduktie  binnen een  bepaald systeem

van  maatschappelij.ke verhoudingen  -b.v.  het  kapi-
talistische systeem  -deze verhoudingen gerepro-
duceerd worden,  dat ze er  in verbeeld worden.
Dat  betekent  dat  het  publiek  de  dagelijkse  konkrete
ervaring  van  de werkelijkheid,  die  zich  voordoen  in
het  deelnemen aan  die werkelijkheid,  dat  het  die  er-
varing o.a.  door het gebruik  van  kunstprodukten,  be-
vestigt  op een  ander  niveau,  nl.  in het  bewustzijn,
waar  op die  manier een stelselmatig beeld van  de
werkel ijkheid ontstaat .
Dit  is[-éen  algemene opmerking  waarbij  twee  restrik-
ties  moeten worden gemaakt.    De eerste restriktie
is deze:  het  is  niet  zo dat  er voortdurend een vast
maatschappelijk patroon gereproduceerd wordt.    De
verhoudingen  waaruit  de  werkelijkheid  is  opgebouwd,
kenmerken zich  immers  door tegenstelling  en  veran-
dering.    Het  is  dus  juist de stand van  de maatschap-
pel ij.ke  tegenstel lingen  en  de verandering  daarin  die
in  de totale  kunstprod.u.kt`!e gnereproduceerd worden.
in  de  bioeiperiode.Ván  een  maatschappei ijk  sys-
teem zul len  de  hoofdaspekten  van al le tegenstel-
lingen,  de  heersende normen,  de  heersende  mach-
ten,  de heersende denkbeelden,  zo overheersend
zijn  dat  in  het  totaal  van  de  reproduktie Óok  weinig
terug te vinden  zal  zijn van  de onderl iggende  as-
pekten.    Maar b.v.  tussen de wereldoorlogen en
in  de  periode  na  1965,  zien  we  dat  de  reproduktie
van  onderdrukte denkbeelden  en onderdrukte  maat-
schappelijke  krachten  een grotere plaats  inneemt

en  daarmee  ook de  kulturele reproduktie van veran-
der i ngsprocessen .
De tweede  restriktie  is  dat het  niet  gaat  om een
louter  mechanische  weerspiegeling  van  de  kon~
krete  maatschappelijke verhoudingen.    ln  feite
gaat  het  immers om  verhoudingen tussen  mensen
die deze aangaan  met  inbegrip van  hun  menselijk
bewustzijn.    Een  gedeelte  van  die  verhoudingen
wordt  aangegaan  in  de  produktie  en  konsumptie
van  films,  concerten,  toneelvoorstellingen e.d.
Daardoor  is  het  mogelijk  dat  kunstenaars  niet
enkel  die  verhoudingen  weerspiegelen,   maar  ze
tegelijkertijd  gedeeltelij.k  veranderen  in  hun  pro-
duktieve  arbeid,  minstens  op  ideologisch  niveau.
Evenzo verandert  het  publiek  bij  toeëigening  van
kunstprodukten  op zijn  minst  een gedeelte van de
ideologische  verhoudingen  die het  tot  dan  toe  is
aangegaan.
Zo  zien we  dat  de  kunstproduktie  in  het  algemeen
als  funktie  heeft  de  maatschappelijke  verhoudingen
te reproduceren,  maar aan  de ene kant  met  in-
begrip van  de onderdrukte aspekten daarin,  aan  de
andere kant  met  inbegrip van een  produktief be-
wustzijn.
Deze twee  restrikties  zijn  uiteraard  van belang
voor  het  bepalen van  de  mogel ijkheden  van ons
werk .

2.  De  specifieke taak  van  de anti-kapitalistische
kunst.
1.v.m.  het bovenstaande kunnen wij  twee  spe-

cifieke  taken  onderscheiden:  het  reproduceren  van
de  onderdrukte aspekten  in  het  geheel  van de  maat-
schappel ijke  tegenstel lingen  en dat  zo te  doen  dat
het  publiek het  kan gebruiken  voor  het veranderen
van  de maatschappel ijke verhoudingen.
Het  begrip  ''totale  kunstproduktie"  valt  hier  in  de-
len  uiteen.    ln  onze  opdracht  ligt  een fundamenteel
verschil  met  de  eigentijdse burgerlijke  kunst,  die
nl .  de reproduktie van  de  heersende aspekten voor
zijn  rekening  neemt.    Zij.  levert  het  beeld van  de
he.ersende normen en waarden,  de heersende  denk-
beelden en  machtsverhoudingen,  reproduceert  enkel
de  heersende asp.ekten  in  de  tegenstell ingen,  waar-
door  de tegenstel 1 ing  zelf en  de verandering  als
fundamenten  van  de werkel ijkheid verdwijnen.
Daarmee wordt  dit  tot  ideologische  kunst,  waarin
een  onwaar bewustzijn gereproduceerd wordt.
Onze taak  is  het  zo waar  mogel ijke beelden van  de
werkelijkheid te  produceren,  op zo'n  manier  dat
het  publiek  de onderdrukte,  maar ware aspekten  in
het  eigen beeld  van  de werkelijkheid  ermee  kan
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versterken .
Onze taak zou  misschien samenvattend geformu-
leerd  kunnen  worden  als:   beelden  te  produceren als
voorwaarde voor  de ontwikkel ing  van  de onderdrukte
aspekten  in  het  bewustzijn  van  het  publ iek.

3.  De  doelen van  onze  produkties.
Op  basis  van  wat  hierboven over  de  funktie van
kunst  gezegd  is,  zou  je  kunnen  stellen dat  de

doelen van  kunstproducenten  moeten  liggen  op  het
beeldende  terrein,   b.v.   ''visuele  en  akoustische
beelden  scheppen van  de  ''andere" ,  de  onderdrukte
werkel ij khei d" .
Wanneer wij  echter  het  tweede punt  bekijken,  onze
specifieke  taak,  dan  komt  er  iets  anders  bij .    Zo-
als  het  nl .  dienstig  is  voor  de  reproduktie  van  de
heersende aspekten om  een  ver doorgevoerde ar-
beidsdeling  toe  te  passen,  waarin  de  kunstenaar
gei.soleerd  wordt,   en  de  werkelijkheid  in  talloze
splitsingen  wordt  afgebeeld,   zo  is  het  voor  de  re-
produktie  van  de  onderdrukte  aspekten  dienstig  de
arbeidsdeling  waar  mogelijk te  doorbreken.    Dat
betekent  niet  alleen  het  werken   in  kunstenaarskol-
lektieven  maar  ook  het  opnemen  daarin  van  vor-
mingswerkers,  wetenschappers  e.d. ,  ook  in  zekere
mate  het  aanleren van  verschillende  bekwaamheden,
ook  en vooral  betekent  het  de  relatie  met  het  pu-
bl iek  tot  een  produktieverhouding  te  maken.
Dit  soort  konsekwenties  leiden  ertoe  dat  wij  niet
al leen  doelen  op  het  terrein  van  de  verbeelding  stel-
leri,   maar   ook  sociale-,   politieke-en  vormings-
doe1en®

Dit  voor  zover  het  enkele  achtergronden  betreft:  de
funktie  van  kunst,  onze  specifieke  taak  en  het  stel-
len van  doelen.

111.  TAAK  VAN  DE  DISKUSSIEGROEPEN

Wat wij  vandaag  en  morgen  onderzoeken  is  de  ver-
houding  tussen  de  doelen  op  de verschil lende  ter-
reinen,  d.w.z.  kloppen  de  doelen waarmee  wij  ons
publ iek  benaderen  met  de  verhoudingen  tussen  de

verschillende   discipliries    in  de  produktiegroep,
kloppen  ze  met  wat  wij  te bieden  hebben ,  kloppen
ze  met  de  interne  werkwijze,  met  de  relatie  die  er
met  het  publiek  bestaat  enz.?
ln  de  eerste  plaats  moet  net  als  bij  de andere  on-
derwerpen  het  probleemgebied gei.nventariseerd
worden.    Daarvoor  kunnen we  uitgaan van  de  vraag
hoe  de verschi llende  groepen  hun  publiek  benaderen:
o  Alleen  door  het  beschikbaar  stellen  van  een  con-

cert,  een  film  e.d.
o  Met  een  zekere  mate van fol low-up,
o  ln  welke  mate  en  op  welke  manier,
o  0f  wordt  een  produkt  alleen  maar  bruikbaar ge-

acht  binnen  een  ruim  kader  van  begeleidende
bi j eenkomsten

Als  hiervan  een  redelijk   beeld  is  gevormd,   zou  er
gezocht  moeten worden  naar  het  waarom van  de
verschillende  aanpakken.    Hierbij  zullen  vragen  aan
de  orde  komen  als:
o  Moeten  inrichters  en  organisatoren  volledig  zelf

de  fol low-up  bepalen of  kan  een  brochure  of welke
andere  middelen  ook  emanciperend werken  voor
het  publ iek  of  voor  het  begeleiden van  het  pu-
bl iek?

o   ln  hoeveel  bochten  moeten  wij  ons  wringen om
aan  te  sluiten  bij  het  bewustzijn  van  anderen,  of
moeten  wij.  samen  met  het  publ iek  de  werkelij.k-
heid  zichtbaar  maken?

o  ln  hoeverre  lukt  het  ons  via toneel ,  film,   mu-
ziek  e.d.  bevrijdend  te  werken,   in  die  zin  dat  de
onderdrukte  aspekten  in  het  bewustzijn  sterker
worden  en  produktief  in  de  dagelijkse  werkelijk-
heid?

o  Stellen  wij  doelen  voor  het  bereiken  waarvan  ons
medium  wel  of  niet  voldoende  geschikt  is?

Via  dit  soort  vragen  zal  duidelijk  worden  wat  de
groepen  precies  wil len  bereiken  met  hun  produkties.
Dit  zal  een  diskussie  opleveren  over  het  vormende
karakter van onze  media.

Hans  van Maanen

HOE  IS  DE  RELATIE  TUSSEN  VOFIM  EN  INHOUD?

(Kleine  inleiding  gehouden  door  Miel  van  Attenho-
ven  -samenvatting)

-Vormen  inhoud  zijn  een geheel  waarbinnen  nu
eens  het ene  dan weer  het  andere  domineert.
-Willen  we  deze  verhouding  globaal  bekijken  kun-
nen  we  dit  niet  alleen  vanuit  de  makers  alleen  be-
schouwen.    Het  publiek  is  een factor  van  belang
bij  de  bepaling  van  vorm  en  inhoud.    Dat  publiek
is  geen  amorfe  massa,   maar  duidelijk  te  onder-
scheiden groepen  met  naam  en  toenaam.

Drie aspekten  spelen  een  hoofdrol  bij  de  bewegen-
de  wisselwerking  tussen  vorm  en  inhoud.

1 .  De  keuze van  het  onderwerp
Hierbij  zij.n  2  benaderingswijzen  van  belang:

a)  de  politieke:  waarover  moet  het  gaan?
b.v.  over werkloosheid,  over  reformisme,  enz.
Wat  is  úan  bel.ang  gezien  de  pol itieke  situatie  van
het  ogenbl ik  waarin  de  producenten  en  hun  publiek
z i ch . bev i nden .

b)  de  artistieke:   hier  speelt  een  mengeling  van
vormflitsen  en  ideeën  met  politíeke  reflexen.

2.  Hoe  voltrekt  zích  het  proces  vanaf  de  keuze  van
het  onderwerp  tot  de  afwerking  van  het  produkt?
Dit  is  steeds  een  discontinu  proces,  waar  brain-
stormen  en  ordenen  mekaar  afwisselen.
Er  zijn  vele  vormen  mogelijk.    Een  essentiële  in-
del ing  kan  als  volgt  gaan:

-wordt  er  een  verhaal  gebruikt  of  is  de  opbouw
schetsmatig  (revue)?

-dokumentair  karakter:   het  is  echt  gebeurd,   dit
hebben  we  onderzocht  en  we vertellen  het  verder.
Hierin  schui lt  het  gevaar  van  oppervlakigheid.

-de  groteske:   hierin  zit  een  subversieve  kracht.
Zij  kan  sol idariserend  werken.

-het  pamflet:   op  gebalde  wijze  kernachtige  za-
ken  naar  het  publiek  slingeren.

-realisme:   van  belang  bij  het  geloofwaardig
uitbeelden  van  konflikt-en  strijdsituaties  binnen
de  arbeidersklasse.
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3.  Hoe  politiseren  we  de vorm?
Hoe geven we aan deze nieuwe  inhouden nieuwe

vormen?    Hier  staan we  nog  aan  het  begin:  dit  is
juist  de taak  die  voor  ons  ligt.

WAT  GEBEUF!DE  ER  IN  DE  VERSCHILLENDE  DISKUSSIEGROEPEN?

Hiervan geven we slechts  een  puntsgewijze  samen-
vatting.    Voor  ieder tema waren  er  twee  tot  drie  dis-
kussiegroepen,  waar  ieder  naar  keuze  kon aan deel-
nemen.    Ze werden  zo samengesteld dat  in  iedere
groep een  zo  groot  mogelijke verscheidenheid  aan
producerende groepen vertegenwoordigd was.    Deze
diskussiegroepen  kwamen twee  keer  bij  elkaar  (sa-
men  ±  5  uur)  op  zaterdagmiddag en  zondagochtend.

Wat bespraken ze?

GROEP 1 :  BAND MET DE ARBEIDERSKLASSE

Er waren twee diskussiegroepen.    Ze kwamen  res-
pectievelijk  tot  de  volgende  konklusies

Eerste  groep :

Sprak  in  de  eerste  plaats  over  de  rol  van  politieke
meningen  binnen een  producerende  groep.

Moet  je  als  groep een  homogene  pol itieke opstel ling
hebben?    Hoe  kan  interne  samenwerking  gerealiseerd
worden  tussen  verschi 1 lende  stromingen?
Dit  is  het eerste  uitgangspunt  om  de  band  met  de
arbeidersklasse te  kunnen aangaan en  verstevigen,

Vaststel[ing         -po[itieke  differentiatie  is  niet  bui-
ten  de  deur  te  houden.    Zij  bestaat  in  de arbeiders-
klasse en  is  vanzelfsprekend terug  te vinden  in  de
kulturele  groepeni

-  interne  demokratie  is  des  te  moei-
1 ijker  naarmate  er  produktiedwang  bestaat  en  er
strij.d voor  het  voortbestaan  moet  gevoerd worden:
er  is  dan vaak tijdsgebrek om  de problemen en  me-
ningsverschi 1 len  uit  te  diskussiëren.

Standpunten:      1.   Er  bestaan  verschillende  lagen
van  klassebewustzij.n  binnen  een groep

a/  Elementair  bewustzijn:  er  moet  elemen-
taire  strijd gevoerd worden  -vakbondsstrijd b.v.
Enkele  groepen  wensten  dit  te  nuanceren:  Vuile
Mong  b.v.  vindt  de  vakbondsstrukturen  in  België  te
veel  samenwerken  en  de  lNS  vindt wel  dat  men  er
moet  in werken,  maar  zonder  illusies,  men  zal
vooral  buiten  de  bond  moeten werken.

b/  Men  is het  erover  eens  dat  binnen  een
strijdkultuurgroep  een  fundamenteel  anti-kapitalis-
tisch  bewustzijn moet  bestaan.    Men  moet  bereid
zijn  in  de praktijk  het  kapital isme  omver  te werpen
en  te vervangen door een social istische maatschap-
pij.    Wie  het  kapitalisme  zou  verdedigen  zal  moei-
lijk  kunnen  samenwerken.    F`eformistische  opvat-
tingen  willen we  niet  weren  hoewel  ze  moeten  be-
streden worden.    Het beste  is  een samenwerkings-
basis te  maken  in de vorm van  een platform.
Nochtans  is  de  ervaring  dat  de praktijk  van  een
groep op  zichzelf  al  een  vorm  van  positieve  selek-
tie  is,

c/  Binnen een groep moeten er  rond een  doel-
stel 1 ing  verschi 1 lende  anti -kapital istische  meningen
kunnen  samenwerken.    Evenals  binnen  het  K.F.

Het  K.F.-platform  is  antikapítalisti.sch,  voor  een
strijdkultuur  en  tegen een  klasseverzoenende  kul-
tuur.    ln  sommige  groepen  is  daarover  de  djskussie
nog gaande.
Een  1 id  van  een  burgerlijke  kultuurgroep  moet  van
ons  solidariteit  op  grond  van  zijn  sociale,   loonaf-
hankelijke  positie  krij.gen;   de  instelling  waar  hij
werkt  moet  als  drager  van  burgerlijke  ideologieën
aangepakt worden.
Wanneer  in  een  groep  leden  van  politieke  organisa-
ties  werkzaam  zijn,  dat  dan  de  meningen  van  die
organisaties  in  die  groep  leven.

d/  Door  kontakten  met  arbeiders,  met  het Pu-
bl iek  worden  opinies  en  hun  vormen  getest,  ge-
toetst,  wat  naar  binnen  homogeniserend  werkt.    We
moeten  de  arbeiders,  strijdbare  en  minder  strijd-
bare,  bij  de  opbouw van  de  produkties  betrekken,
wat  de  band  met  de  arbeidersklasse  reëel  zal  bevor-
deren .

Tweede  groep :  Enkele  konklusies

a/  De  noodzaak  om  strijdervaring  op  te  doen  is  dui-
del ijk  wi llen  we  ooit  de  band  met  de  arbeidersstrijd
konkreet  maken.    We signaleren  mogelijke ver-
schi llen  in  strijdervaring  tussen  kulturele  groepen
die  vanuit  een  politieke  aktie,   visie,   kultuur  zijn

gaan  bedrijven  (HTP,   Boerengroep,   Zuidelijk  Afri-
kagroep)  en  groepen  die  vanuit  de  kultuur  hun  ont-
wikkel ing  hebben  doorgemaakt.
b/ We konstateren  dat er  intern bij  de  meeste  groe-
pen  politieke  meningsverschillen  leven.    Overal
worden  ervaringen  opgedaan  hoe  dit  aan te  pakken.
Een eenduidig  recept  is  niet  gevonden:  platform,
wat  met  de  minderheidsvisie  -de  minderheid  heeft
niet  per  definitie  ongelijk  -ieder  konstateerde  op-
gelucht  dat  deze  problemen  in  al le groepen  leven.
c/  Vaststel 1 ing  van  politieke  meningsverschi 1 len
tussen  de  KF-groepen  onderling.
Hierbij  wordt  nogmaals  benadrukt  dat :

-het  KF een  verzameling  is  van  groepen  die  al-
hoewel  ze  zich  verenigen  in  een  front  toch  verschei-
dene  politieke  opvattingen  hebben.

-het  KF  is  een  organisatie  waarin  gediskus-
sieerd en van gedachten  gewisseld kan  worden

-het  KF  kan  geen  politieke  richting  opleggen
aan  haar  leden

-de groepen  houden  de vol ledige  autonomie
t.a.v.  hun werk  en  hun  politieke  mening

-het  KF  heeft wel  een  aantal  kollektieve  belan-
gen:   ontwikkeling,   verdediging  en  uitbreiding  van
de  strijdkultuur

GROEP  2:  VORM  EN  INHOUD

Het  is  moeilijk  een  nauwkeurig  verslag te geven
van  de werkgroepen  die  zich  tijdens  de  studiedagen
hebben gebogen over  de problemen van vorm  en  in-
houd  en  hun  interne  verhouding,  wanneer  men  dit
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verslag  moet  samenstel len  uit  flarden van  notities,
half  getypt  en  half  in  handschrift  en  kennelijk  op-
genomen  door  mensen  die  zich  meer  betrokken
voelden  bij  de  diskussie  zelf  dan  bij.  het  notuleren
ervan.    Ondanks  het  feit  dat  dit  verslag  dus  alles-
behalve een  getrouwe weergave  zal  zijn van wat  er
precies  allemaal  gezegd werd,   is  het  toch  wel  een
opval lende  vaststel 1 ing  dat  deze  diskussies  op een
veel  hoger  niveau  stonden  dan  vroeger  en  dat  er  een
veel  grotere  betrokkenheid  van al le  deelnemers
waar  te  nemen was.    Dit  wíj-st  op  een  vooruitgang,
een  rij.pingsproces  dat  zich  binnen  het  Kultureel
Front  bezig  is  te  voltrekken.
Uitgaande  van  de  notulen  wil   ik  toch  proberen  hier
een  beeld te  schetsen  van  de  problemen  die  tij-
dens  deze  diskussies  aan  bod  zijn  gekomen.
-  De  grootste overeenkomst tussen  de  verschi 1 lende

groepen  blij.kt  zich  voor  te  doen  in  de  start  van  een
projekt,  nl.  bij  het  opzoekingsweïk.    De  meeste
groepen  doen  opzoekingswerk,   lezen  publikaties,
praten  met  publieksgroepen  en  informanten,  maken
analyses  en  konfronteren  deze  met  hun  eigen  erva-
ringen  of  met  ervaringen  van  mensen  buiten  de
groep.    Bij-sommigen  is  elk  projekt  vanaf  het  be-
gin  gericht  op  een  duidel ijk  gekozen  publieks-
groep,  bij  anderen  -meestal  de  Vlaamse groepen  -
bepaalt  de  ongesubsidieerde  situatie  de  nood  om
voor  een  zo  breed  mogelijk  publ iek te  spelen  en  dus
ook  in  de  stukken  een  zo  breed  mogelijk  tema aan
te  raken.    Eén groep  probeerde  ook via  improvisa-
tie  de  eerste  stappen  naar  een  mogel Íjk  projekt  te
zette:n.    Opvallend  hierbij   is  dat  alle  groepen,  op
de_Nieuwe  Komedie  na,   zich  in  de  beginfase  van
hun  werk  meer  op  de  inhoud  dan  op  de  vorm  kon-
centreren.    Op  dit  probleem  komen we  dadelijk  nog
terug .
-  De  keuze  van  het  onderwerp  van  een  projekt  komt
voor  de  meeste  groepen  ofwel  voort  uit  een  poli-
tieke analyse,  ofwel  uit  de  behoeften  van  de  pu-
blieksgroep,  ofwel  uit  een  kombinatie  van  beide.
Hier  valt  dus  weer  het  onderscheid  te  maken  tus-
sen  die  groepen  die voor  een  zeer  specifiek  pu-
bl iek  spelen  en  daar  ook voorafgaandel ij.ke  kon-
takten  mee  kunnen  hebben  en  diegenen  die  ver-
pl icht  zijn  ''zo  breed  mogel ijk  te  werken" .
-De  vraag  hoever  men  gaat  in  de  inhoud  die  men
wil  meedelen,  vraag  waarover we  reeds  vroeger  in
het  Kultureel  Front  diskussieerden  en  die  we  toen
omschreven  als  ''een  stapj-e  verder  of geen  stapj.e
verder" ,  kwam  ook deze  keer weer aan  bod.
Sommige groepen  kiezen  duidelijk  voor  een  doel-
gericht-projekt  met  een  lijn  waarlangs  het  inzicht
van  het  publiek  zich  ontwikkelt  en  die  ten  slotte
ook  leidt  tot  het  gaan  aanbieden  van  preciese  per-
spectieven.    Andere  willen  vooral  een  stuk  infor-
matie  toegankelijk  maken voor  het  publiek en  la-
ten  de  keuze  van alternatieven  ook  aan  dit  publiek
over;  hun  stellingname  is  dus  meer  impliciet  dan
expliciet.    Binnen  dit  probleem  bestaan  natuurlijk
een  heleboel. schakeringen  en  nuances:  verwijzen
naar  het  bestaan van  een werklozenkomitee  zoals
Werk  in  Uitvoering  bv.  doet  is ook  een  perspek-
tief  bieden  zonder  dat  dit  perspektief  een  globale
oplossing  voor  alle problemen van  de  kapitalis-
tische  maatschappij  inhoudt.    Naargelang  van  de
ontwikkeling  van  het  Kultureel  Front  zal  deze  pro-
blematiek  zeker  nog  verschil lende  keren aan  bod

komen.
-De  centrale problematiek  tijdens  deze  werkgroe-

pen  was  echter  de verhouding  tussen vorm en  in-
houd.    Zoals  reeds  opgemerkt  werd,  bestaat  er  bij
de  overgrote  meerderheid  van  de  groepen tijdens
het  produktieproces  een  opeenvolgende  belangstel-
I ing  eerst  voor  de  inhoud daarna voor  de  vorm.
Al leen  de  Nieuwe  Komedie  probeert  vanaf  het be-
ginstadium  beide  tegelijkertijd  te  ontwikkelen.
Andere  groepen  merkten  hier  tegenover  op,  dat
wanneer  j-e vanaf  het  begin  je vorm  vastlegt,   dit
je  soms  kan  verhinderen  bepaalde dingen  te ver-
tellen  die  belangrijk  zijn,   maar  die  in  die vorm
niet  passen;  op  dat  ogenblik  vonden  ze,  dat  je  naar
nieuwe  vormen  moest  gaan  kunnen  zoeken  vermits
elke  inhoud  toch  in verschil lende  vormen  kon weer-
gegeven  worden.    Hierbij  rijst  nochtans  de vraag  of
je  bij  het  gebruik  van  een  andere vorm  ook  aan  je
inhoud niet  iets  wijzigt.    Een  bepaald gegeven  op
een  realistische  of  op  een  groteske  wijze  weerge-
geven,   blij.ft  dat  in beíde gevallen  wel  echt  het-
zelfde  gegeven?    En  hier  zaten  we  dan  meteen
midden  Ín  de  problematiek  gedompeld van  dat  ene
zo  veel  gebruikte  zinnetj.e  ''vorm  en  inhoud  zijn
één".    ls  dit  een  holle  slogan  of  bevat  deze  zin
een  grote  waarheid  en  zo  ja,   is  er  dan  eigenlijk
niet  iets  mis  met  de  praktijk  van  verschillende
groepen?    Uiteíndelijk  kan  je  er  niet  omheen;   vorm
en  inhoud  zijn  één  of  zouden  het  moeten  zijn,  wat
nog  niet  wil  zeggen  dat  werken  aan  de  inhoud  ook
niet  automatisch  betekent  werken  aan  de  vorm.
Vorm  en  inhoud  zijn  binnen  de  burgerlijke  kunst-
theorieën  steeds  als gescheiden  fenomenen  be-
schouwd  geworden  en  ook  wij  redeneren  meestal  in
die termen:   dat  is  weer  één  van  die  hinderlijke  as-
pekten  van  die  burgerlijke  wereld  waarvan  wij  ons
tot  nog  toe  niet`hebben  weten  te  bevrijden.    Noch-
tans  is  het  voor  de  strijdkultuur  -wil  zij  ooit  tot  een
echte waardevol le  kultuur  uitgroeien  -van  enorm
belang  dat  er  een  nieuwe synthese  tussen vorm en
inhoud tot  stand  zou  komen.    Op  het  eerste  gezicht
zou  men  kunnen  zeggen:   "met  de  inhoud  zij.n we
klaar,  laat ons  nu  maar  even aan  de vorm  gaan
denken",   maar  deze  ontwikkelingslijn,   leidt  m.i.
tot  het  behoud van  de  scheiding tussen  vorm  en  in-
houd.    Vanaf  nu  zou  er  binnen  de  strijdkultuur  een
bewuste  inspanning  moeten worden gedaan om  deze
synthese tot  stand te  brengen,  wat  in de eerste
plaats  een  andere  werkmethode veronderstelt,  die
vanaf haar  eerste  stappen de  dialektiek tussen  vorm
en  inhoud  als  voornaamste  principe  heeft.
Deze  diskussie  over  vorm  en  inhoud haalde   met-
een  paar  andere  problemen  naar  de voorgrond:  het
zoeken  naar  een  andere werkmethode wil  eigenl ijk
zeggen:   "je  ook  bezighouden  met  de  ontwikkeling
van  je  vak  en  je  medium".    Terwij.l   iedereen  in
theorie  volmondig  de  noodzaak  hiervan  toegaf ,
kwamen  er  anderzijds  toch  opmerkingen  in  de  aard
van  "een  te  grote  vakbeheersing  doet  je afdwalen
van  dat waarmee je  bezig  bent"  en  "doorgedreven
vakkenis  remt  de  inhoudelijkheid  af''.    Deze  vrees
moet  m.i.  opgeheven  worden:  het  is  duidelijk  dat
je  met  goeie akteurs  beter  kunt  overbrengen wat je
wil  zeggen  dan  met  slechte  akteurs.    Ten  slotte
weten  we  toch  waar  we  staan  op  dit  ogenblik.    Het
bewustzij-n  van  onze  eigen  situatie  en  van onze
eigen ervaringen  moet  een  garantie vormen om  een
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té  groot  accent  op  het  inhoudelij.ke  niet  plots  te
doen  omslaan  in  een  totale concentratie  op het
vormelij.ke  en  op  de  vakkenis.    Nochmaals:  het
komt  erop  aan  de  dialektiek  1:ussen  vorm  en  inhoud
te  laten speleh  en  bewust naar  een synthese te
streven .
Heel  deze problematiek  opent  m.i.  een  nieuw ter-
rein  voor  het  Kultureel  Front  en  roept  nieuwe  vragen
op  díe wij  tot  nog  toe  uit  de  weg  gegaan  zij-n  nl .  de
volgende.    Volgens  mij  -maar  dat  is  zeker  binnen
het  Kultureel  Front  nog  niet  uitgediskussíeerd  -be-
vat  de  "strijdkultuur"  twee  vleugels,   nl .  de  vleugel
van  diegenen  die  hun  produkten  rechtstreeks  ten
dienste  wi 1 len  stel len  van  de  strijd  van  de  arbei-
dersklasse  en  de vleugel  van  diegenen  die  dit  niet
op  een  zo  expliciete  manier  willen  doen,   maar  die
nochtans  ook  met  de  burgerlijke  kultuur  gebroken
hebben  en  in  hun  opzoekingswerk  in  feite  mee  de
wegbereiders  zijn  van  een  nieuwe  social istische
kultuur.    Globaal  genomen  is  deze tweede  vleugel
meer  bezig  met  de  verrijking van  zij.n  vakkennis  dan
de  eerste  vleugel  en  m. i .  zouden  beide  kunnen  win-
nen  uit  een  groter  kontakt  met  elkaar:  ook  hier  de
dialektiek  laten  spelen  om  de  synthese  te  bereiken.
Dit  veronderstelt  echter  dat  het.Kultureel  Front  zich
meer open  stelt  voor  deze tweede groep of  -meer
nog  -  een aantal  stappen zet  waardoor we deze  men-
sen  meer  naar  ons  kunnen toehalen.
1 ndien  we  konsekwent  de  probleemstel 1 ing  i .v. m.
vorm  en  inhoud  zoals  ze  op  de  studiedagen aan  bod
kwam  doordenken,  betekent  dat  m.i .  een  belang-
rijke  stap  voorwaarts  voor  de  strijdkultuur.    De  ver-
schi 1 lende  groepen  gaan  niet  van  de  ene  op de  ande-
re dag  hun werkmethode veranderen,  maar  er  is een
duidelijk  gevoel  van  onvoldaanheid  met  het  huidige
werk,  er  is  het  bewus{zij-n  dat  de  praktijk  van  het
vak  moet  uitgediept worden,  dat  ''kultureel"  studie-
werk  moet  gebeuren,  dat  geëxperimenteerd moet
worden  met    verhalen  en  personages  uit  heden  en
verleden  enz.  enz.    Met  andere woorden:  op  deze
studiedagen  is  het  Kultureel  Front  zich  bewust  ge-
worden  én van  de  armoede  én van  de  potentiële  mo-
gel ijkheden  van  de  Strij.dkultuur  en  dit  bewustzijn
is  de  eerste  stap  om  deze  armoede  in  rijkdom te
veranderen,  om  deze  potentiële  mogel ijkheden  te
gaan  uitbuiten.

GROEP   3:   DE   VORMINGSFUNKTIE   VAN   DE
STRIJDKULTUUFI

De  diskussiepunten  waar  deze  groep  zich  gedurende
het  studieweekend  mee  heeft  bezig  gehouden.

-wat  is  het  verschil  tussen  de  vrije opvoeringssitu-
atie  en  de  onderwijs/vormingssituatie?

-wat  is  het  verschil   in  werking  van  je  produkt  als
vormende  aktiviteit  of  aansluitend  bij.  strijdmo-
menten?

-welke  funktie  heeft  j-e  produkt  in  de  klassestrij.d?
-hoe  ver  ga je  met  begeleiding?   kun  je  die  niet  be-

ter  overlaten  aan  de .organisatoren?   wat  is  de
grens?

-hoe  zie  je  j-e funktie  als  kultuur-maker?  als  kun-
stenaar  of als  vormingswerker?

-wat  hebben de twee nivo's  van pedagogie,  de
agitatoriese  en  de vormende,  voor  invloed op  de
diskussie?   wat  is  in  beide  gevallen  het  perspek-

tief?
-wat  is  het  doel  van  je  aanbod?   hoe verwerk  je

dat  in  de verschillende onderdelen van  je werk?
-hoe  is  de  verhouding  tussen  je artistiek  produkt

en  de  diskussie?
-  hoe  kun  je  doelen  formuleren  die  op  je  eigen

terrein    binn`en  het  bereik  van  je  middel ,1 iggen?
-is  je  doel  informatieoverdracht,  of  het  tonen van

situaties  en  maatschappel ijke  mechanismen,  of
heeft  het  toneel  ook  een  subjektieve  werking?

-wat  voegt  het  begeleidingswerk  daaraan  toe?
-hoe  meet  je  het  effekt  van  j.e  werk,  niet  alleen

in  de  diskussie  na de voorstell ing  maar  op
langere  termij.n,   welke  invloed  het  heeft  op  de
ontwikkeling  van  het  maatschappelijk  bewustzij.n,
in  hoeverre  werkt  het  politiserend?

Allereerst  een  inventariserende  ronde  hoe  elke
groep de  begeleidende  aktiviteíten  om  het  eigen-
1 ijke  produkt  aanpakt.

Proloog

De  begeleidende  aktiviteiten  zij-n  per  produktie
verschillend  (er  staan  9  produkties op  het  reper-
toire)  en  hangen  o.m.  af  van  het  soort  publiek,
de  bereikbaarheid van  het  publiek,  en  de  mate
waarin  het  publiek  nauwkeurig  is  afgeperkt  en  om-
schreven.    De  zg.   "grote"  produkties  bv.  gaan
voor  een  breed  publiek,  waarin  veel  verschillende
groeperingen  vertegenwoordigd zijn  kunnen,  en
vaak  in  een  vrije  situatie.    Begeleiding  is  dan
meestal  beperkt  tot  een voorgesprek met  de orga-
nisatoren,   de  diskussie  na  de  voorstel ling  en
schriftelijke  informatiematerialen  bij  de  voorstel-
ling.    De  zg.   "kleine"  produkties  zijn  vaak  spe-
cifiek  gericht  op  een  doelgroep,   bv.  werkende
jongeren,   scholieren  of onderwijskader,   en  de
voorstellingen  vinden  meestal  plaats  in  een  be-
paalde  kontekst,  bv.  de  onderwijssituatie.    Hier
is  dus  veel  meer  begeleiding  mogelijk.    De  meest
intensieve  begeleiding  wordt  tot  nog  toe  gegeven
aan  de werkende  jongeren-programma's,  drie  in
totaal  waarvan één voor  eerstejaars  werkende
jongeren  en  twee voor  tweede-jaars.   De  begeleiding
bestaat  uit een  voor-en  nagesprek  met  de vormings-
leiders,  een  dískussie  met  de werkende  jongeren  na
de  voorstelling,  en  een  begeleidingsbrochure  met
voor  het  eerstejaars-programma  suggesties  over  de
invul 1 ing  van  het  projekt  waarbinnen  de  voorstel 1 ing
kan  vallen,  en voor  de tweedejaars-programma's,
die  met  een  tussentijd van  vier weken  gespeeld wor-
den,   richtlij.nen  voor  het  tussenliggende  projekt.
Deze  suggestíes  worden  met  de vormingswerkers
besproken,  de  projekten  worden  bekeken  op  poli-
tieke  visie  en  inhoud,  om  zo te  kunnen  diskussiëren
over  de  politieke  inhoud  van  het  vormingswerk.
Het  blijft  bij  suggesties,   expliciet  bemoeien  met
de  programmering  gebeurt  niet.
Voor  vormingswerkers  worden  verder  nog  simula-
tiespeltrainingen  georganiseerd,  die  er  zowel  op  ge-
richt  zijn  om  de  vormingswerkers  middelen  in  han-
den  te  geven  om  in hun  praktijkte  gebruiken,  als
om  de  diskussie  1:e  voeren  over  de  inhoud  en  het
doel  van  het  vormingswerk  en  de  relatie  tussen
doelstelling  en  middel.    De  vormingswerkers  leren
het  simulatiespel  te  hanteren  en  een  begeleider  van
Proloog  is  aanwezig  bij  de  uitvoering  van  één  zo'n
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spel  met  werkende  j.ongeren.

Werk  in  Uitvoering

Aan  de  voorstel 1 ing  voor  werkende  jongeren  wordt
een  extra  leermoment  toegevoegd  door  met  de wer-
kende  jongeren  te  praten,  een  simulatiespel  te  doen
of  liedjes  te  maken.    Door  dezelfde  middelen  te
hanteren  als  W.i .U.   zelf   (liedj.es)   blijken  moeilijk
bespreekbare  zaken  opgeroepen  te  kunnen  worden
en  situaties  duidelijk  te  worden.    Het  doel  is  om
de  werkende  jongeren  te  leren  om  op  dezelfde  ma-
nier  als  W.i.U.   dingen  aan  de  kaak  te  stellen.    Af-
hankel ijk  van  de  afstand  komen  de  mensen van \/\/ .
i .U.  tot  twee  keer  toe  terug  om  zowel  de  inhoud
als  de  techniek van  het  eerder  vertoonde  programma
over  te  dragen.
Van  te voren  wordt  een  voorgesprek  gehouden  met
de  vormingswerkers  over  hoe  het  centrum  funkti-
•oneert,  hoe  de voorstelling  Ín  het  programma past

en  wat  voor  soort  groep  het  is,  wat  de  specifieke
problemen  zijn.    Soms  wordt  een  liedje  aangepast
aan  de situatie  in  zo'n  centrum,  wat  een  diskussie
kan  uitlokken en  het  probleem  veralgemeniseert.
Het  is  de  bedoeling  om  een  aparte  groep  op  het  na-
werk  te  zetten,  een  brochure  is  op  een  sociale aka-
demie  in  .voorbereiding.
Het  nawerk  is  moeil ijker  na  voorstel 1 ingen  in  open-

jongeren-centra of  buurthuizen.    Het  publiek  komt
daar  niet  zo  regelmatig  als  op vormingscentra en  is
daarom  niet  altijd  even  gemakkelij.k  te  organiseren.
ln  Groningen  zijn  echter  wel  op  tien  verschillende
buurtcentra  in  arbeidswijken  het  werkloosheids-
programma als  projekten  gegaan.
Een  aantal  leden  van Werk  in  Uitvoering  zijn  werk-
zaam  als  vrijwilliger  in  buurthuizen  en  verrichten
op  die  manier  "informeel"  nawerk.

De  Voonzetting

De  Voortzetting  heeft  nog  maar  weinig  ervaring  op
scholen.    Zij  houdt  zich  daarom  intensief  bezig
met  voorgesprekken  met  docenten  en  schol ieren  om
zo  het  stuk  ''Bontekoe"  in te  passen  in  een  projekt
met  multi-disciplinaire  opzet.    Daarvoor  is  een
begeleidingsbrochure  in  de  maak  met  suggesties
voor  een  dergelijk  projekt  (o.a.   rollenspelen) .
ln  de  diskussie  na  afloop  van  de  voorstel 1 ing  pro-
beert  men  het  onderwerp  te  betrekken  op  de  situatie
van  de toeschouwers.
Soms  blijft  het  praten  naar  een  aanleiding  van  een
17e-eeuwse  al legorie wat  te abstract  en  is  het  eQ±
breken van  een  (organisatie)  perspektief  in  de  dis-
kussie een  groot  gemis  gebleken.    Het  blijft  voor  de
úoortzetting  belangrijk  te  laten  zien  dat  het  gëinte-
greerd  les-geven  noodzakelijk  is  voor   een  juiste
informatieoverdracht;   en  wil  daai.om  naar  aanlei-
ding  van  de  voorstel ling  komen  tot  een  projekt.

Vuile  Mong

Zij  hebben  niet  de  mogelijkheid  om  in vormings-
centra te  spelen  en  door  de vele  voorstel lingen  en
ander  werk  ernaast  heeft  men  derhalve  niet  of
nauwelij.ks  de  mogel ij.kheid  om  aan  begeleiding  te
doen.    Men  voelt  zich  níet  kapabel  om  na de  voor-
stel 1 ing  een  diskussie  te  voeren  en  zelf  begelei-
dingsmateriaal  te  leveren.

Daarom  maken  ze graag  gebruik  van  materiaal  van
anderen.
Het  grootste  deel  van  het  publiek  dat  momenteel
bereikt  wordt  is  vaak  erg  goed op  de  hoogte  van  de
problematiek  die gebracht  wordt  en  dat  maakt  dat
begeleiding  minder  noodzakelijk  is.    Bovendien
heeft  men veel  goede  kontakten  met  aktiegroepen
en  komitee's  die  zelf  voor  de  nawerking  kunnen
Zorgen.
Voor  de  situatie  in  België  in  het  algemeen  geldt  dat
de  repressie  veel  groter  is  en  van  gemeente  tot  ge-
meente  er  andere  regels  zijn  m.b.t.  vergunningen
om  op te treden.

Het  Trojaanse  Paard

Voor  Het  Trojaanse  Paard geldt  ongeveer  dezelfde
situatie en  komt  al les  neer  op  de  diskussie  na de
voorste 11 i ng .

De  Njeuwe  Komedíe
De  Nieuwe  Komedie  heeft  drie jaar  moeten  knokken
om  intern  meer  duidelij.kheid  te  krijgen.    Nu  dat
min  of  meer  gelukt  is,   is  de  begeleiding  van  voor-
stellingen  echter  nog  weinig  ontwikkeld.    Het  vol-

gende  seizoen  zal  geprobeerd worden  daar  meer
aandacht  aan te besteden  en  probeert  men tot  de
ontwikkeling  van  een  simulatiespel  te  komen.    Ook
zal  er  een  brochure gemaakt  worden  die voor  scho-
1 ieren  mogelij-kheden  tot  aktie  aangeven  en  pro-
beert  aan  te  sluiten  bij  hun  eigen  akties  en  aktivi-
teiten-
Verder  moet  men  als  subsídievoorwaarde  voldoen
aan  grote  teaterprodukties  waar  begeleiding  vrijwel
onmogelijk  is  en  zelfs  de  diskussie  na  de voor-
stel 1 ing  moei 1 ijk  te  voeren  valt.

Het Amsterdams  Stadsjournaa]

Hun  doel   is:   andere  informatie  te  geven  dan  door
de  media  verstrekt  wordt.    De  eerste  drie  journaals
zijn  gemaakt  op  ideeën  uit  de  groep  zelf .    Er  is
toen geprobeerd  om  de vertoningen  van  de films  te
begeleiden,  maar  ze  waren te abstrakt  en te moei-
l  i J. k .

Vandaaruit  ontwikkelde  zich  de  meer  doelgroep-ge-
richte  film.    Dat  wil  zeggen:   samenwerking  met
specifieke,  probleemgerichte  groepen  die  zelf  de
distributie  en  begeleiding  kunnen  verzorgen,   zoals
bijvoorbeeld  een  werklozenkomitee.    Het  vinden van
dergel ijke  samenwerkingsverbanden  bl ijft  voor  het
Amsterdams  Stadsjournaal  een  moeizaam  proces.
ln  een.  later  si:adium  zijn  er  nog  wel  groepen  zelf
naar  hen  toegekomen  om  te  informeren  of  er  over
een  bepaalde  problematiek  een  film  gemaakt  kon
worden.
Wanneer  men  met  zo' n  groep  in  zee  gaat  duurt  de
voorbereiding 3  á  4  maanden  en  heeft  men  een  in-
tensief  kontakt  met  elkaar.    ln  die  periode wordt
gediskussieerd  over  doelstell ing  en  visie  en  heeft
de  doelgroep  inspraak  bij  het  maken van  het  scena-
rio  en  de  montage.    ln  het  begin  is  men  met  de
vertoningen  zelf  meegereisd om  de  begeleiding  te
verzorgen,  maar  bij  gebrek  aan  geld  (en  dus  aan
mensen)  was  dat  niet  meer  mogelijk.    De  kontakt-
groep die  aan  de  voorbereiding  heeft  meegewerkt
neemt  dan  de  distributie  en  begeleiding  op  zich.
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Het  probleem  dat  dan  om  de  hoek.komt  kijken  is
dat  de  producenten  geen  kontrole  meer  hebben  over
de werking  van  het  produkt.    Bij  eventuele   ver-
schi 1 len  in  opvattingen  tussen  de  kontaktgroep en
de  makers  kunnen  de  laatsten  in de  begeleidings-
momenten  niet  meer aan bod komen;  men  heeft
het  produkt  uit  handen  gegeven.

E
Ë!        Zsl

De  keuze  van  de  publ ieksgroepen  bleek  niet  in alle
geval len  een  bewuste  keuze van  de verschi 1 lende
groepen.    Het  is  vaak  een  historisch  gegroeide
keuze  met  al.leen  een  verandering  van  inhoud.
Zo  speelde  Proloog  bijvoorbeeld  voor  jongeren,
maakte vervolgens  een  keuze ten  gunste van de
onderdrukten  in  deze  maatschappij  en  daar  behoren
de  jongeren  nou  eenmaal  toe.    Ook  hangt  de.keuze
samen met  de subsidie-eisen waar  sommige groe-
pen  met  handen en voeten aan gebonden  zijn
(bijv.  de  Nieuwe  Komedie  of  GLTwee) .
De  keuze van  Het Trojaanse  Paard  daarenboven
wordt  in  belangrijke  mate  bepaald door  datgene
wat  als  pol itiek  item op  dat  moment  het  meest
aktueel  is  en  is  ook  erg  afhankel ij-k  van  de  moge-
1 ijkheid tot  het  organiseren  van  dat  publiek  voor
een  specifieke  inhoud;   ofwel ,    bestaan  er  organi-
satiekaders  die je aan  je vereiste  aantal  voorstel-
lingen  kunnen  helpen.     (Bij  de  vakbond  in  principe
wel ) .

De voorgesprekken  voordat  de  produktie  uit  is  en
gespeeld wordt  hebben  bij  de  verschil lende ge-
zelschappen verschi llende  funkties:  maar  wordt
vaak  ook bepaald  door  een  gebrek  aan  mankracht !

1.   het  is  een toetsmogelijkheid  m.b.t.   de  interes-
ses  van  het  publiek  en  het  peilen  van  het  bewust-
zijnsnivo  t.a.v.  het  gekozen  of  nog  te  kiezen
tema;

2.   het  verkrijgen  van  informatie  over  de  situatie  van
de  mensen waar  je voor  denkt  te gaan  spelen
-  wat  is  er  aan  de hand op  die  school ,  waar  kun-
nen  we  in  de  diskussie  het  best  op  in  spelen.

3.   gesprekken  in  verband  met  de  akwisitie.

De  diskussie  na  de  voorstelling.

Ook  al  gebeurt  het  i`n  de  praktijk  niet  in  alle  geval-
len,  toch  is iedereen  het  er  min  of  meer  over  eens
dat  de  diskussie  met  het  publiek  in  principe  door
de  totale groep,   die  de  verantwoordel ijkheid voor
een  produktie draagt,   gedaan   moet  worden.
Meer  mensen weten tenslotte  meer  dan één.    Dit
vereist  echter  wel  een  zekere  basis-ondergrond van
de  totale groep,  scholing  en  evaluatie  zijn  daarom
geboden .
De  diskussie  heeft  tot  doel :   1.  het  gelegenheid ge-
ven  tot  reaktie   2.  algemene  informatie  geven,  ver-
banden  leggen   3.  de  inhoud van  het  stuk  uitwerken
in  strij.dmogelij-kheden  binnen  de  konkrete  situatie
van  het  publiek  van  die  dag.    Volledigheidshalve
dient  vermeld  te worden  dat  niet  al le  groepen  deze
weg  bewandelen.
Sommige  zien  plenaire  diskussies  absoluut  niet
zitten:  te groot aantal  mensen,  men  komt  niet  aan
het  woord of  de  groep  kan  het  niet  hanteren.    Ande-
re  zien  de  plenaire  diskussie  na af loop van  een

voorstelling  op  bepaalde  momenten  als  absoluut
noodzakelijk:   men  heeft  dan  de  mogel ijkheid om
ervaringen  uit  te  tillen  boven  het  individuele  bele-
ven;  voor tiet publ iek  biedt  het  de  mogelijkheden  om
te  ontdekken  wie  de  mensen  zijn van  wie  je  het  heb-
ben  moetal's  je  iets  wilt  organiseren.    Zo  zullen
mensen  bíjeen  in  een  bedrijfsbezetting  sámen  verder
moeten  en  niet  in  groepjes.
Men verschilde  ook  van  mening  over  het  feit  of  er  nu
wel  of  niet  eigenlijk  verbale  moei lijkheden  waren
met  werkende  jongeren  in  een  diskussie  na de  voor-
stel l i ng .

De  nawerking.

De  nawerking  kan  geschieden  door  diskussies,  be-
geleidingsgesprekken naderhand,  brochures  enz.
Samenvatl:end  hierover  kan  men  stellen  dat  de
mate waarin  en  de  vorm  waarin  aan  nawerking
wordt  gedaan,  bepaald wordt  door:
-de  politieke  opvattingen van  de  betreffende groep
-de subsidievoorwaarden waaraan  men  moet vol-

doen  en  de  grootte van  die  subsidie  i .v.m.  man-
kracht e.d.

-de ontwikkel ing  en  ervaring van  het  gezelschap
-de  kapaciteiten  in  het  gezelschap
-de  interne  organisatie  van  het  gezelschap

(arbe i dsde l i ng )
-schattingen over  de  mogel ijkheden  van  het

publ iek
-opvattingen  over  j.e  rol  daarin  als  kulturele  orga-

n i sat i e o

Tot  slot  nog  een  aantal  opmerkingen  die  geenszins
de  pretentie  hebben  al  het  zinnige wat  in  deze  stu-
diedagen besproken  is  geweest  samen te vatten en
besl Íst  geen  volledige  afronding  van  het  onderwerp
mag  heten.    Daarvoor  zijn  er  nog  te  vele  diskussie-
punten  blijven  liggen,   die  in  de  nabij.e toekomst
nog  aangepakt  dienen  te  worden.

Vorming  en  vormingsteater  zijn  niet   in  staat
zelfstandíg  een  stuk  strijd  te  maken.    Wel  kunnen
ze  aansluiten  bij  de  ervaringen  van  het  publiek,
deze  verbreden,  veralgemeniseren  en  proberen
hierin  een organisatories  perspektief  aan te  bieden.
Hoever  men  hierin  gaat  (vakbonden,   politieke  or-
ganisaties)  hangt  af  van je  publiek  en  je  keuzes.
Je  mogelijkheden  worden  bepaald  door  de  stand
van  de  klassestrijd,  d.w.z.  door  de  mate van
strijdervaring  bij  je  publiek.     Hoever  je  hierin  wilt

gaan  bepaalt  gedeeltel ijk  ook  de  mate  waarin  j.e
de  begeleiding  kan  overlaten  aan  de  organisatoren.
Het  probleem van  georganiseerd  zijn  in  de  vakbond
al  of  niet  stelt  zich  in  België  veel  minder,  omdat
de  organisatiegraad  van  de  arbeidersklasse daar
veel  hoger  ligt.

De  kultuurproducerende  groepen,  die  toch  hetzelfde
werk  doen,  worden  in  de  praktij-k  nauwelijks  in  een
bepaald  verband gebruikt.    De verspreiders,  de or-
ganisatoren,  zouden tot  een  soort organisatie moe-
ten  kunnen  komen  om  meer  gericht  het  versprei-
dingswerk  en  begeleidingswerk  aan  te  kunnen pak-
ken®

De  keus  voor  één  bepaalde  publ ieksgroep  (bijv.
Werk  in  Uitvoering  met  werkende  j.ongeren)  heeft
tot  voordeel  dat  je  optimaal  op  de  hoogte  kunt  zijn
en  dat  je  dan  ook  volledig  aan  kunt  sluiten  op  de
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specifieke  situatie;  dat  je  ook  met  de  vorm  (bijv.
popmuziek)  geheel  kan  aansluiten  op de  ervaringen
en  voorkeuren  van  je  publiek.

Voor  meerdere groepen  spelen  (bijv.  F'roloog)  heeft
tot  voc)rdeel  dat  ze  de  wisselwerking  kan  onderken-
nen  die  de  problemen van  de  verschil lende  pu.-
blieksgroepen  hebben  (wat  heeft  bijvoorbeeld  de
strij.d van werkende  jongeren  te  maken  met  die  van
onderwijzers  of  soldaten) .

Een  paar  konklusies

1.   Het  Kultureel  Front  (en  ook  het  blad)  moet  ge-
bruikt  gaan worden  voor  een  onderzoek  naar
methoden  en  effekt  van  de  nawerking.    Fiegel-
matiger  en  planmatiger  verslag  van  de gezel-
schappen  over  hun  werkwijze.

2.   De gezelschappen  moeten meer  kennis  nemen
van  elkaars  werk.

3.   Er  zou  (eventueel  ook  in  het  blad)  wat  meer
van  gedachten gewisseld  moeten worden over
de  manier  waarop  de  groepen° het  werk  verdeeld
hebben  (m.b.t.   integratie,  arbeidsindeling,
verhouding  akteurs -soc.  pedagogen  enz.)    `

PLENAIRE  SLOTDISKUSSIE

De  plenaire  slotdiskussie  werd  hoofdzakelij.k  in  be-
slag genomen  door  het  voorlezen  van  de  konklusies.
De  aansluitende  diskussie  was  duidelij.k  ontoerei-
kend.
Een  paar  opmerkingen  isoleren  we  echter,   zij  het
enigszins  kris  kras.

-Niet  de  vorm  op  zichzelf  is  bepalend.    Beschouw
daarbij  steeds  het  kader  waarin  een  bepaalde vorm
gebruikt  wordt.    Als  het  kader  (een  aktie,   een
schol ingssituatie,   vakbondsvergadering)  politi-
serend werkt  zal  de  vorm  de  invloed ervan  ervaren.
(Laurens  van  W .1. U . )

-Popmuziek  is  niet  identiek  aan  kommerciële  mu-
ziek.    Híj  is  nu  vaak  verkommercialiseerd maar  is
in  oorsprong  ontstaan  uit  een  revolterende jeugdbe-
weging.     (Fieinvanw.l.U.)

-Vorm  en  inhoud  zijn  één.    We  moeten  de  schei-
dingen  die  de  burgerlijke  ideologíe  ons  opdringt  be-
strijden  (bv.  de  scheiding  tussen geest  en  emotie,
tussen  vorm  en  inhoud) .    Optimaal  zullen  we  een
volkomeni versmelting  tussen  vorm  en  inhoud  na-
streven.    We  moeten  nog  veel  uitproberen,  maar
we  mogen  nooit  de  vorm  als  een truuk,  een  verpak-
king  beschouwen.
De  armoede van  het  instrument  1 igt  in  het  verkeerd
aanwenden  van  de  dialektiek  tussen  vorm  en   in-
houd.    Het  is  een  verkeerde  stelling  dat  knap ak-
teurspel  of  uitzonderlijke  montagetechniek  in  de
film  bv.  de  inhoud  in  de weg  zouden  staan.

Knappe  technieken  moeten  j-uist  gebruikt  worden.
De  pol itieke  inhoud  ervan  moet  verdiept  worden,
waardoor  in  het  totaal  de kwal iteit  verhoogd
wordt.     (Marianne  van  H.T.P.)

-V\/at  is  klasseverzoenende  kultuur?    De  term  is
een  beetje  misleidend.    Bedoeld wordt  een  kul-
tuurprodukt  dat  bij-het  behandelen van  een  probleem
als  uitgangspunt  neemt:   het  ligt  in  de  mens  in
plaats  van  aan  de  maatschappelijke  verhoudingen
(bv.  gevangenissen bestaan  er  om  de  agressie  in
te tomen,  de  vrouwenproblematiek  bestaat  door  de
intolerantie  tussen  man  en  vrouw) .    Het  zou  de
voorkeur  verdienen  van  burgerl ijke  kultuur  te  spre-
ken.     (F\ik  van  proloog)

-Het  is  een  taak  voor  de  strijdkultuurproducenten

politiek  aktief  te  zij.n  t.o.v.   de  producenten  uit  de
burgerlijke  kultuur:   we  moeten  proberen  die  mensen
te  radikaliseren,   niet  alleen  op  hun  loonsituatie,
maar  ook  op  hun  situatie  binnen autoritaire  struk-
turen  (denk  aan  de  staking  op  studio  Herman Teir-
linck)  of  op  hun  ideologische  functie.
(Miel  van  H.T.P.)

-Onderzoek  naar  de  ontwikkel ingen  van  het  bewust-
zij-n,  van  de  opvattingen  bij  de  publieksgroep  zou
een  belangrijk  oogmerk  van  het  K.F.  kunnen  zijn.
Studenten  Dramaturgie  kunnen  bv.  konkreet  onder-
zoek  doen hoe tema's  aankomen die  door  de  strijd-
kultuur  worden  aangedragen.    Ook  naar  de pedago-
gische  aspekten  zou  dit  kunnen  gebeuren.
(Alex  van  Caspel)

PERSPEKTIEVEN

Tot  daar  dit  ontoereikend verslag.    Toch  moet  het
mogelij.k  zij.n  voor  de  níet-deelnemer  zich  een  beeld
te  vormen van  de  wijze  waarop  de  Strijdkultuur
tracht  zich  teoretisch  te  versterken.    We  zullen  in
de  toekomst  trachten  deze`werkwij.ze  verder  te ont-
wikkelen.    De  komende  studiedagen  gaan  we  pro-
beren  zo  methodisch  mogelijk  een  werkstuk  (een
film)   in  al  zij-n  aspekten  te  ontleden.    Met  de  be-
doeling  om  specifiek  de  relatie  ''vorm  en  inhoud"
met  ''de  band die  de  strijdkultuur  met  de  arbei-
dersklasse wil  opbouwen"  voor  onszelf  en voor  an-
deren  duidel ijk  te  maken.
Er  zal  getracht  worden  uit  de veelheid van  ervaringen

van  de  zeer  verschil lende  groepen  tot  algemenere
vaststell ingen  te  komen  bij  de beantwoording  van
vragen:  hoe werken  onze produkten en beantwoordt
die werking  aan  de  bedoel ing?

De  volgende  studiedagen  vinden  plaats  in  Tref-
centrum  POSJET op  20  en  21   november,
Wie   inljchtingen   wil:  Hans  van   Manen,   F}echte-
renstraat  72    Breda  Tel.  076/657261
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STICHTING  TEJATERGROEP  GENESIUS
Een  introduktie

Tejatergroep  Genesius  is  in  augustus  1972  opgericht
door  1  professioneíe  regisseur  en  10  toneelspelers,
afkomstig  uit  studenten-en  amateurtoneel.    De
eerste 3  seizoenen brachten we enerzijds  meespeel-
kíndertoneel ,   met  als  doel  de  kreativiteit  en  fanta-
sie van  kinderen  te  stimuleren,  anderzijds  moderne
eenakters  voor  voiwässenen. (Pinter  e.d. ) .
ln  mei   1975  vond  de  eerste  koerswijziging  plaats:
we  besloten  zo  veel  mogelijk  de nieuwe  produkties
zelf te  maken,  te  richten  op een  duidelijke  pu:
bl ieksgroep en  onderwerpen  te  kiezen  uit  de  eigen
situatie  van  die  publieksgroep.    Zo  ontstonden
''Daar  praat  j.e  niet  over"   (gebaseerd  op  het  Duitse
''Darüber  spricht  man  nicht"  van  ''F}ote  Grütze")

voor  het  lager  onderwijs,   en  ''lk  ben  geen  ki`nd
meer"  voor  de  middenklassen  van het  voortgezet
onderwijs.    Beide  stukken  gaan  over  seksualiteit.
Tijdens  de  repetities  voor  beide produkties  bleek,
dat  we  inhoudelijk  bepaald  nog  niet  op  één  lijn  za-
ten.    De  diskussie  ging  vooral  over  de vraag,   of
seksualiteit  al  dan  niet  in  verband  gebracht  moest
worden  met  de  maatschappelijke  verhoudingen.
We  kunnen  stellen,  dat  op  beide  eindprodukten  de
niet-politieke  richting  de  meeste  invloed  heeft
gehad.
E3ij  de  diskussies  over  de  1 ijn  voor  het  seizoen
1976-77  bleken  de  verhoudingen  gewijzigd.    Be-
sloten  is,  dat  in  komende  produkties  duidelij.ker
dan  tot  nog  toe  ook op  de  maatschappel ijke  struk-
turen,  waardoor  het  gedrag  van  mensen  bei.nvloed
wordt,  wordt  ingegaan.

Hoe  dat  precies  moet,  welk  politiek  perspektief
je  leerlingen  binnen  met  name  het  lager  onderwijs
kan  geven,   is  een  vraag,  die  nog  veel  studie en
diskussie  vereist.
Dat  is  ook  een  van  de  redenen waarom  we ons  wil-
len  aar]sluiten  bij  het  Kultureel  Front  -te  leren
van  groepen,  die wat  dat  betreft  verder  zijn  dan
wij.
Daarnaast  wil len we ons  aktief  gaan  bezighouden
met  de  belangenbehartiging  van  het  vormings-
toneel.    Ook  daarvoor  vinden  we  aansluiting  bij
een  organisatie  als  het  Kultureel  Front  belangrijk.

adres:  Kleine  Bergstraat  5
Groningen

tel:        050-7142  71

''Werk  in  Uitvoering"  speelt  "Weggewerkt"

WERK  IN  UITVOERING  en  GENESIUS  SUBSIDIE  DANKZIJ  STRIJD

Op 29  september  maakten de overheden bekend
dat  ze  zowel  Werk  in  Uitvoering  als  Genesius,
twee  Groningse  groepen,  allebei  lid  van  het  Kul-
tureel  Front,   subsidie  zouden toekennen.    F]es-
pektievel Íjk  350.000  en  240.000  gulden  waarvan
60°/o  door  het  ministerie  van  CF]M  wordt  betaald
en  40°/o  door  de  plaatselijke  instanties  zoals  de       J

•provincies  en  de  steden  uit  het  noorden.

\/Verkelijk  op  de  valreep  dus,   want  W. i .U .  had  be-
sloten  zonder  deze  subsidie  niet  meer  verder  te wer-
ken  na  1  oktober  omdat  de  materiële  perspektieven
werkelijk  te  bar  waren.    Genesius  zou  er  op  1  janu-
ari  mee opgehouden  zijn.
We  kunnen  zonder  overdrijving  beweren  dat  de  bewe-
ging  voor  uitbreiding  van  de  Strijdkultuur  hier  een
overwinning  behaalde.    Sinds  de  ondersteuningsdag
voor  de  lnternationale  Scene  in  mei   '75  in  F}otter-
dam  maar  vooral  tijdens  de  aktie  voor  Proloog,
Nieuwe  Komedie  en  GLTwee  op  31  januari   '76  is
Werk  in  Uitvoering  uitermate  aktief  geweest.    Door
optredens  in het  teken van  de aktie te  zetten  en  de
strijd voor  zijn  eigen  bestaan  aan  de  strij-d voor
uitbreiding  van  de  Strijdkultuur  te  koppelen.    Zo
waren  en  zijn  zij  zeer  aktief  in  de  ondersteuning  van
GLTwee  (doen  mee  aan  de  1°/o aktie  -  1°/o van  hun ge-

subsidieerde  salaris  staan  ze  af  aan  GLTwee  -ze
organiseren  kol lekte ' s  en  voeren  propaganda) .
Terwijl  ze toch  ook  voor  zichzelf  aan  de  gang
gingen:   o.a.  een grandioos  geslaagde  strijdavond
met  "\/\/eggewerkt"  op  25  september  in Groningen
voorafgegaan  door  een  kulturele guerilla  in  de  stad
(instant-optredens)  met  een  kol lekteopbrengst  van
meer  dan  1.000  gulden.     Een  manifestatie  in  de
F`ASA  in  Utrecht  op 30  september  -maar  toen was
het  goeie  nieuws  als  binnen  -dus  dat  werd een
feest.    Hetzelfde  geldt  voor  Genes-ius  die  j-uist  gedu-
rende  de  laatste  maanden  een  enorme  aktiviteit  ont-
plooide.    ln  september  en  oktober  speelden  zij-niet
minder  dan  56  voorstellingen  en  dat  terwijl  er  om-
wil le van  de  sombere  subsidievooruitzichten  enkele
mensen  de groep  verlieten.    Overal  spelen  zij  met
groot  sukses  hun twee  kinderstukken  over  sexual i-
teit:   ''Daar  praat  je'niet  over"   (7-12  j.)  en  ''lk  ben

geen  kind  meer"   (13-17  j .) .
De  subsidiëring  opent  voor  beide groepen  totaal
nieuwe  perspektieven,  nu  ook  op  sistematische
professionele  wijze.    En  de  Strij-dkultuur  behoudt
twee  veelbelovende  groepen.    Het  Kultureel  Front
wenst  ze allebei  veel  sukses  toe en  hoopt  regelma-
tig  over  de voortgang  van  hun  aktiviteiten te  kunnen
ber ichten .

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



Dit  alles  mag  ons  echter  niet  de  valse  indruk gëven
dat  '`alles  wel  recht  komt''.    De  strijd  gaat  verder.
Tegen  beknotting  en  voor  uitbreiding  van  de  Strijd-
ku 1 i:uur .

Vooral  GLTwee,   maar  ook Aktiverend  Volksteater,
De  Voortzetting,   de  Kritiese  Filmers,  \/\/ederzij.ds,

Strijdbaar  koor  tegen  het  ''Beleid"
Op  de  Anti-Cultuur  F]EM
MANIFESTATIE  29`hei   1976

GLTwee  op  de  Anti-Cultuur  F`EM
MANIFESTATIE  29  meí   1976

GLTwee  op  de  Anti-Cultuur  F`EM
MANIFESTATIE  29  mei   1976

het  Konsumententoneel  en  he±  Boerentonee+  zi-jn  `
op  verre  na niet  uit  de  moeilijkheden.
Hoe  onze  lezers  en  sympat,isanten  daarbij  kunnen
helpen wordt  in  de  volgende  twee  pamfletten  van
het  Landelijk  Komítee  voor  Politieke  Vorming  en
Aktie,  die  naar  aanleiding  van  de  recente gebeur-
tenissen werden  verspreid,  aangetoond.

Anti -Cu l tuur  F` E MD EM ONSTBATI E
29  mei   1976

Jonge  Strijdkultuurfan  op  de  Anti-Cultuur-
remdomonstratie op  29  mei  1976

Anti-Cultuur  PEMDEMONSTF`ATIE
29  mei   1976

Beelden  uit  de  Anti-Cultuur-FiEM-manifestatie             29  mei   1976
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Aan alle bezoekers van  de manifestatie van Werk
in  Uitvoering  in  Utrecht  dd.  30  september  1976.
Aan  Van  Doorn  en  de  heren  van  CF]M.
Aan  de  pers
Aan  allen  die  de  Strijdkultuur ondersteunen.

Het  landei€ijk  komitee  voor  pol itie'k`e  Vorming  en
aktie  stelt  nu  al  j.arenlang  : "Subsidie   is   een   recht"

We  zij.n  dan  ook  zeer  verheugd dat  de  Groningse
politieke  vormingsgezelschappen  ''Werk  in  Uit-
voering"  en  ''Gene§ius"  een  volledige  subsidie
hebben  verkregen  voor  het-` komend  jaar.    Ze  heb-
ben,  samen  met  hun  publiek  en  met  de steun-
komitee's,  voor  dit  recht  geknokt.    Hun  werk  is
een  stuk  strijd tegen  de werkeloosheid,  tegen  het
afwentelen  van  de  krisis  op  de  rug  van  de arbei-
dende  klasse.    Dat  dit  begrepen  wordt  hebben  ze
de  afgelopen  jaren  bewezen,   door  hun  suksesvolle
voorstellingen,  door  de  kontakten  met  hun   pu-
É>liek.    Om  hun  werk  te  laten  voortbestaan  hebben
ze  ook  moeten  strijden  en  zullen  ze  moeten  bl ij-
ven  strijden.     Samen  met  het  publiek]  dat  niet
heeft  willen  toestaan,   dat  Werk  in  Uitvoering  en
Genesius  moesten  verdwij-nen.

Maar,   in  dit  land  zijn  er  nog  meer  van  zulke
groepen.
GLTwee,  het  Aktiverend  Volksteater,  de  Voort-
zetting,   de  Kritiese  Èilmers,  Wederzijds,   het
Konsumententoneel  en het  Boerentoneel  kunnen
dezelfde  "geloofsbrievenn  overhandigen.    Ook
zij  kunnen  bogen  op  suksesvol le  voorstel 1 ingen,
veel  ervar.ing,  jarenlange  kont.akte.n  met  het
publiek  en  een  even  lange  strij.d  om  subsidie.
ln  dit  rijtje  neemt  GLTwee  een  bijzondere  plaats.
Vier  jaar  lang  had  zij.  subsidie,   speelde  voortref-
felijke  voorstell ingen  en  bouwde  kontakten  met
het  publíek  op,  waar  menig  gezelschap  j.aloers  op
kan  zijn.    Haar  subsidie  werd  ingetrokken.

Van  Doorn,   minister  van  CF`M,   noemt  dit  alles
''verdelende  rechtvaardigheid".    Hij.  stelt  dat  hiér

een groep  moet verdwijnen om  dáár  een andere  te
kunnen  subsidiëren.    Er  is  tenslotte  niet  genoeg
geld.
Het  komítee  stelt:   dit  is  verdelende  onrechtvaar-
digheid.    Er  wordt  op  CFiM   (en  op  andere  ministe-
ries)  .bezuinigd  om  het  kapitaal  zijn  winsten  te  la-
ten  vergroten.    De  krisismakers  worden  beschermd
en  vertroeteld.
De  arbeiders  "mogen"  de  lasten  dragen,  door  de
aantasting  van  hun  lonen,  door  de werkeloosheíd en
nu  ook  door  de beknotting  van   hun  kultuur,  de
S tr ij dku l tuur .
Van  Doorn  legt  zich  bij.  deze  bezuinigingspolitiek
neer c
Het  komitee  niet.
Het  eist  van  Van  Doorn:   vol ledige  subsidiëring  van
de  kultuur  van  de  arbeidersklasse,  de  strij-dkultuur,
in  plaats  van  bezuinigingen   (d.w.z.   subsidiëring
van  de winsten  van  het  kapítaal) .

Het  landelijk  komitee  voor  politieke  vorming  en  ak-
tie  zal  dus  haar  strijd  voortzetten  onder  de  leuzen:
''TEGEN   DE   E3EKNOTTING,

VOOF`   UITBF]EIDING   VAN  STFUJDKULTUUF]"

ln  de  loop van  de  komende  maanden  zal  het  komi-
tee vele  plaatsel ijke  en  landel ijke  manifestaties
organiseren.    Deze  zullen  duidelij.k   makenhoe  diep
de  strijdkultuur  geworteld  zit  in  de  arbeidende  klas-
Se®

Het  komitee  nodigt  iedereen  uit  mee  te werken  en te
strij-den  in  al  deze  akties  voor  het  behoud van  een
essentieel  stuk  strijdkultuur.

Het  landelijk  komítee  voor  politieke  vorming  en
aktie

sekretariaat:     Willemstraat  72,   Eindhoven
tel.  040  -5102  36

EIS  SUBSIDIE  VOOF]  G[twee
GLTwee  krij.gt  in  het  seizoen   '76  -'77  geen  subsi-
-die  van  CF\M.    Daarmee  heeft  minister  Van  Doorn

een  konkrete  stap gezet  op  de  weg  naar  de  real ise-
ring  van  zijn  plannen.    Wat  die  plannen  inhouden
weten  we  zo  langzamerhand wel :  het  terugdringen
van  de gezelschappen  in  hun  regio's,   beknotting of
opheffing van  bestaande  gezelschappen  en geen  geld
voor  nieuwe  initiatieven.

Het  afgelopen  j.aar  zijn  de  plannen  van  Van  Doorn
scherp aangevallen.    Niet  alleen  door  de F]aad van
de  Kunst ,  de  Vakbonden  en  de  andere  vormingsge-
zelschappen,  maar  vooral  ook  door  het  publiek  van
het  politiek  vormingsteater,  dat  op 31  januari  met
ruim  sOOO  man  in  Utrecht  een  massale  steun  aan
het  vormingsteater  toonde en  de  plannen  van  de  mi-
nister  afwees.

GLTwee  is  nu  het  zwaarst  getroffen  door  het  beleid
van  CF]M.    Maar  als  Van  Doorn  de  kans  krijgt  zul-
len andere  gezelschappen  snel  volgen  -voor  zover
die  nu  al  niet  te  maken  hebben  met  het  kortwieken
van  hun  begroting.

We  zullen  ons  niet  bij  deze    ontwikkelingen  neer
moeten  leggen:  subsidie  is  een  recht  en  geen  gunst
Op grond van  haar  jarenlange  ervaring  met  het  spe-
len  voor  scholieren,  werkende  jongeren,  ex-mij.n-
werkers  en  anderen  claimt  ze  dat  recht.    En  de
steun  die  ze  nu  ondervindt,   met  name van  dit
publiek,  zal  er  voor  zorgen  dat  GLTwee  zal  blijven
vechten voor  haar voortbestaan.    Daarom   doet
GLTwee  binnenkort  ook  bij  de  minister  een  nieuwe
subsidieaanvraag  voor  het  §eizoen  '77  -'78.

Ondertussen  zijn  de  medewerkers  van  GLTwee  van-
af  1  september  voor  hun  levensonderhoud  aangewe-
zen  op  de WW.    Dit  betekent  echter  niet  dat
GLTwee  niet  zal  spelen.    lntegendeel !    Elke  ge-
speelde voorstelling  zal  een  bewijs  zijn  van  het
bestaansrecht  van dit  gezelschap.    Op het  reper-
toire  staat  de  succesvoorstelling  ''Alles  liever  dan
op  straat  staan?"  en een  nieuwe  voorstel ling  die  al
klaar  is  en  binnen  afzienbare  tijd  uitgebracht  zal
worden .
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om  de  strijd  vóár  subsidie  en tegen  de  beknotting
van  het  vormingsteater  te  kunnen  voeren  is  natuur-
lijk  betrekkelijk  veel  geld  nodig:   voorstellingen
kosten geld,   porti ,  telefoon,  kortom  alles  wat  voor
de  aktie  nodig  is  kost  geld.    Maar  we  mogen  niet
toelaten  dat  Van  Doorn  GLTwee van  de tafel  veegt.
Door  een  beperkte en  snel le  aktie  is  al  een  bedrag
van  20.000  gulden  bij.eengebracht.    Om  werkelijk
goed  van  start  te  kunnen  gaan  heeft  GLTwee  op
zeer  korte  termijn  nog  zo'n  10.000  gulden  nodig.
Op  iets  langere  termijn  zou  er  dan  nog  zo'n
20.000  gulden  bijeengebracht  moeten  worden  voor
een  effectieve  overbrugging  naar  het  volgende  sei-
Zoen ®

Je  kunt  deze  strij.d op  een  aantal  manieren  onder-
steunen :
-door  geld te  storten  op  giro 3432734  tnv  pen-
ningmeester  vereniging  GLTwee.    Geef  dit  giro-
nummer  ook  door  aan  anderen.

-door voorstel lingen  van  GLTwee te organiseren.
Neem  over  de  mogel ijkheden  en  voorwaarden  kon-
takt  op  met  GLTwee.
-ben  je  lid  van  een  vakbond  of  pol itieke  partij ,
dring  er  dan  op  aan  dat  je  organisatie  -zo  moge-
lij.k  ook  landelijk  -steun  betuigt  aan  GLTwee.
Neem  ook  hierover even  kontakt  op  met  GLTwee,
zodat  alle  steun  kan gebundeld  worden.
-  door  deel  te nemen aan het  werk van  de steun-
komitees  voor  politieke  vorming  en  aktie,   die
voortdurend  een  belangrij.ke  rol  spelen  in  de  verde-
diging  van  het  politiek  vormingstheater.    Deze
komitees  bestaan  in vele  plaatsen  in  het  land.
Voor  adressen:  het  secretariaat  van  het  landelijk
komitee  voor  politieke  vorming  en  aktie,  Willem-
straat  72,  Eindhoven,   040/510236.
Het  adres  van  GLTwee:  Capucijnengang  6,  Maas-
tricht,  043-17764.
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Beste  Fledakíie,

Heb   enige   tijd   geleden   gereageerd   op   Bresser's
artikel   "Achterban   laat   Gltwee   in   de   kou   staan".
Kreeg   zojuist   een   briefje   van   Bresser   waai.in   hij
letterlijk   schrijft   dat   "Het   is   niet   mogelijk   om   jul-
lie  (ook   Eric   had  gereageerd)  uiterst  lange  en  be-
slist  (onderstreping    Bresser)  Iang    niet   overal    ter
zake  doende  argumenten  in  z'n geheel te  plaatsen".
Hij   schr.ijft   verder   dat   'in   het  kohimentaar   vain   het
Landelijk   Komitee   voor   Politieke   Vorming   en  Aktie
"wordt    uitgebreid    genoeg    op    mijn    verhaal    over

Gltwee   en   de   achterban   gereageerd".   Wel   biedt
Bresser aan  om  nog  eens  "persoonlijk"  over de hele
zaak  te  diskussiëren.  Heb  hem  teruggeschreven  dat
dit  laatste  wel  aardig  is  maair  natuurlijk totaal voorb.ij-
gaaí   aan   mijn   bedoeling   om   hem   publiekelijk   als
journalist  van  de  Volkskrant  naar  het  forum  van  de
lezers  van  repliek  te  dienen.

Misschien  kan  deze  onthouding  van  wederwoord  in
de volgende  K.F.  worden gesignaleerd waarbij  even-
tueel   gebruik  kan  worden  gemaakt  van  mijn  bijge-
voegd  kommentaar?

Peter  van  den  Hurk

Aan  de  F}edaktie  van  de  Volkskrant
Postbus  1002
Amsterdam

Geachte  leden van  de  redaktie,

Naar  aanleiding  van  het  artikel  van  Jan  Paul  Bres-
ser  ''Achterban  laat  Gltwee  in  de  kou  staan''  in  de
Volkskrant  van  afgelopen  zaterdag  wil  ik  U  verzoe-
ken  om  de  navolgende  reaktie  in  Uw  krant  te  plaat-
Sen®

Jan  Paul  Bresser  is  verontwaardigd  over  het  gebrek
aan  solidariteit  voor  Gltwee.    Hij  beklaagt  de  uit-
zichtloze  situatie  van  de overgebleven  Gltwee-le-
den.    Hij  windt  zich  op  over  de  "zich  restaurerende
tegenpartij"'.    Dit  alles  klinkt  nogal  merkwaardig
van  iemand  die  zich  in  het  recente verleden  nou  niet
bepaald heeft  opgeworpen  als een  nadrukkelijk ver-
dediger van  het  poli`tíek  vormingstheater.    Met  name
het  afgelopen seizoen  kan  de  houding van  Jan-Paul
t.a.v.  het  politiek  vormingstheater  het  beste
(d.w.z.  op  z'n  voordeligst)  worden omschreven
met:  jongens geeft  me eens wat  redenen om  dit
theater  te  ondersteunen want  zelf  zie  ik  het  eigen-
lijk  niet  meer  zo  zitten.     Is  he{  dan  misschien  zo
dat  we  zijn  kritiek  op  de  verdediging  van  Gltwee
moeten  beschouwen  als  een  logisch  vervolg  op  eer-
dere  pogingen  van  zij-n  kant  om  de  strijdkultuur  in
diskrediet  te  brengen?    ln  dat  geval  moeten  we  de
verontwaardiging  en  opwinding  van  Jan-Paul  be-
grijpen  als  een  onbehoorlijk  stukje  hypocriet  den-
ken.    lk  ontzeg  Jan  Paul  hiermee  niet  het  recht  om
kritiek te  leveren  op prestaties  van  de  verschil lende
gezelschappen.    \/Vel  meen  ik  hem  het  verwij-t  te
moeten  maken  dat  hij  niet  inziet  dat  zijn  kritiek  in
een  vacuum  belandt  wanneer  hij  niet  tegelij.kertijd
de  miserabele  subsidie-omstandigheden  aan  de
kaak  stelt.    Het  voortdurende geknok  om  iedere
subsidie-cent  heeft  natuurl ijk  een  kwalitatieve
uitholling  of  op  z'n  minst  een  op  den  duur  fatale

intering  van  die  kwaliteit  tot  gevolg.    En  het  is  wel
uiterst  cynisch  om  nu  dit  afbraakmechanisme  zijn
eerste  rotte  vruchten  begint  af te werpen  in  de vorm
van  kwal iteitsgebreken,   de gebrekkige kwaliteit  als
motief te gaan hanteren om  dit  theater  dan  maar
helemaal  geen  subsidie  meer  te  geven.    Dit  laatste
heeft  Jan  Paul  niet  beweerd,  maar door  over  be-
paalde  zaken  te  zwij-gen  stelt  hij  anderen  in  staat
dit  wel  te  doen.    Het  is  toch  werkelij.k  te  dol  Jan
Paul  dat  je  nu  nog  steeds  bereid bent  om  de plan-
nen  van  Van  Doorn  te  verdedigen.    Als  je  werkelijk
zo  betrokken  bent  bij.  de  verdere  ontwikkel ing van
een  progressieve  kultuur  dan  zul  je  je  kritiek  op  het
pol itieke vormingstheater  niet  los  kunnen  zien van
haar  materiële  basis,   de  subsidie.    Niet  door  artis-
tieke  onmacht  maar  door  materiële  onmacht
dreigt   een  verdere  kreatieve  ontwikkeling  van  dit
theater  te  worden  verlamd.    Kritiek  op  de  kwali-
teit  van  het  vormingstoneel  zal  daarom tevens  een
onvoorwaardelijk  pleidooi  voor  subsidie  moeten  in-
houden.    Gebeurt  dit  niet  of  moet  het  politiek  vor-
mingstheater  zelf eerst  maar eens  bewijzen  die
subsidie  waard  te  zijn,  dan  is  het  met  de  huidige
stand van  zaken veel  juister  om  maar  meteen  te
pleiten  voor  opheffing.    ln  het  geval  van  Gltwee
moet  ik bijvoorbeeld  tegen  Jan  Paul  zeggen:  bedankt
voor  de  kritiek,   ik  heb  het  allemaal  keurig  op  een
rijtje  staan,  maar  wat  moet  ik  er  mee  nu  ik  in  de
W\/\/  loop.    Dit  is  natuurlijk  niet  de  schuld  van  Jan
Paul .    Het  is  wel  het  direkte gevolg  van  de  subsi-
diestop van  Van  Doorn,  een  maatregel  die  Jan  Paul
verdedigt  of er  op  z'n  minst  begrip voor  tracht  op te
brengen.    Daarom  moet  Jan  Paul  op de eerste plaats
zichzelf  bedoelen wanneer  hij  meent  kritiek  te  moe-
ten  hebben  op  de  achterban  die  Gltwee  in  de  kou  zou
laten  staan.
Het  is  zeker  zo  dat  onze  achterban  zich  nog  in te  ge-
ringe  mate  bewust  is  van  de  macht  van  het  politiek
vormingstheater  of  meer  in  het  algemeen  van  de
stríjdkultuur  als  wapen  in  de  strijd  voor  verande-
ring.    De  kulturele  ontwikkeling  van  de  massa  is
ten  nauwste  verbonden  met  hun  pol itieke  bewust-
wording.    Het  merkwaardige  is  nu  dat  de  progres-
sieve  partijen  die  dit  voorstaan  medeverantwoor-
del ijk  zij.n  voor  het  om  zeep  helpen  van  een  groep
als  Gltwee.   (Dit  is  overigens  ook  weer  niet  zo
merkwaardig  als  men  bedenkt  dat  deze  partijen  zich
er  telkens  opnieuw  voor  laten  lenen  om  in  krisis-
tijden  hun  rol  te  spelen  als  waakhond van  de  kapi-
talistische  orde  en  hun  moeizaam  bereikte  hervor-
mingen  de  een  na de  ander  inleveren) .    De  uitgangs-
punten  van  Keerpunt:  de  rechtvaardige  spreiding  van
kennis,  macht  en  inkomen,  en  -meer  toegespitst
op  de  kultuur  -het  prioriteit  geven  aan  kultuurvoor-
zieningen voor  de  zgn.  kansarme  groepen.    Het
blijken  grotendeels  holle  pretenties.    Zoals  ook  de
onlangs verschenen  Kunstnota weer  stijf staat van
dit  soort  frasologiën.   Het gaat  er  dan  niet  om te
signaleren  dat  zo' n  Kunstnota op  zich  toch  wel  een
aantal  leuke dingen  bevat.    Juist  de volstrekt  tegen-
overgestelde  uitwerking  in  de  praktijk  van  de  in
theorie  gewenste  hervormingen  dient  aan  de  kaak
gesteld.    Evenzo  met  de  decentralisatie  -een van
de  paradepaardjes van  de  progressieven  in  deze re-
gering  -Iijkt  het  er  de  laatste  tijd  op  dat  de  meeste
progressieve   beslissingen waar  men  in  Den  Haag
moeite  mee  heeft Worden  afgeschoven  naar  de .l-a-
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gere  overheden.    Het  is  natuurlijk  j.e  reinste  op-
1 ichterij  om een  dergelijke  decentralisatie  te ver
kopen  als  demokratiseringsbeleid als  je  zelf  ver-
domd goed weet  dat  de  lagere`overheden groten-
deels worden  beheerst  door  konservatieve  mach-
ten.    Het  lijkt  me  logisch  dat  een groot  gedeelte
van  de achterban waar  Jan  Paul  op  doelt  enigszins
in  verwarring  is  geraakt  over  dezé.`verraderlijke
handelswijze  van  hun  politieke  leiders.    Daarbij
worden  ze  van  de  krant  ook  niet  veel  wij-zer  want
het  is  natuurlij-k  in  hoge  mate  nai.ef  van  Jan  Paul  om
Van  Doorn  in  bescherming  te  nemen tegenover  de
Limburgse  regentenkliek.    Wij  spreken  deze  rege-
ring  aan  op  haar  eigen  pretenties  en  toen vorig  jaar
Provinciale  Staten  van  Limburg  (d.w.z.  CDA  en
VVD)  onze  subsidie  introkken .is  het  Van  Doorn  ge-
weest  die toezegde kontakt  te  zoeken  met  de Lim-
burgse  overheid om  tot  een  oplossing  te  komen.
Men  hoeft  toch  bepaald geen  hooggeschoolde pol i-
tieker  te  zijn  om  aan  de  hand van  de  beslissing  die
Van  Doorn  nu  genomen  heeft  na te  gaan  hoe  dit  kon-
takt  is  verlopen.    Politieke  censuur,  zeggen  we  te-
gen  Van  Doorn  en  dan  wordt  hij.  boos.    Politieke
censuur  gebeurt  z. i .  alleen  maar  in  landen  als
Chili  en  Spanje.    En  natuurlijk  vindt  in  landen  waar
de  vrijheid  van  meningsuiting  bloedig  wordt  onder-
drukt  de  politiek  censuur  op  een  heel  andere  manier
plaats  dan  hier.    Maar  in  een  land  als  het  onze
waar  de vrijheid  van  meningsuiting  en  met  name  de
kultuur  dik wordt  gecensureerd  is  het  eveneens  een
vorm  van  politieke  censuur  als  een gezelschap  om
pol itieke  redenen  de  mond  wordt  gesnoerd  door  het
zijn  subsidie  te ontnemen.    Van  Doorn's  ambtena-
ren  hebben  zelfs  een  heel  p]an-van  decentralisatie
en  regionalisatie  in  elkaar  gedraaid  om  dit  feit  te
verbloemen.    Volgens  de  visie  van  deze  heren  kan
het  vormingstheater  alleen  maar  zijn werk  goed
doen  wanneer  het  zich  beperkt  (o.k.  het  wordt  voor
25°/o  nog  net  niet  opgesloten)  tot  een  regio.    Als
dit  gebeurd  is  konstateren  deze  heren  "plotsklaps"
heel  verrassend  dat  de  regio  Zuid  met  Proloog  en
Gltwee  dan toch  wel  zeer  bevoordeeld  is  t.o.v.
de  rest  van  het  land.    ln  de  progressieve  koker
zijn  er  dan  nog  wel  wat  termen  te vinden  als
"rechtvaardige verdel ing  van  de  beschikbare  mid-

delen" ,  Van  Doorn  wordt  met  een  boterhamzakje
met  centen  naar  de  manifestatie voor  strijdkultuur
gestuurd,  Jan  Paul  Bresser  vindt  het een  goed
plan althans  hij  vindt  het  geen  slecht  plan,   en  hup
al les  is  gereed  om Gltwee  als eerste weg  te sane-
ren.    ''F\estaurerende  tegenpartij"  tel  uit  je  winst!
Voorzover  er  hier  sprake  is van  het  in  de  kou  laten
staan  i ijkt  het  er  eerder  op  dát  bepaaide  progres-
sieve organisaties  hun  achterban  behoorl ijk  in  de
kou  hebben  laten  staan.    De  PPFi   (partij  van  Van
Doorn)  heeft  het  volstrekt  lateh afweten.    Evenzo
in  landelijk  verband  de  PvdA.    Nog  kwalijker  is
het  feit  dat  de  CPN  nauwel ijks  een  poot  heeft  uit-
gestoken.    De  PSP  daarentegen  heeft  zich evenals
de  lKB  met  man  en  macht  voor  de  verdediging  in-
gezet.    Ook  de  ANOUK  is  tot  het  laatst  blijven
knokken.    En  zolang  de vakbeweging  zich  nog  niet
heeft  laten  opheffen  door  een  demokratisch  geno-
men  besluit  van  de  parlementaire  demokratie  (iets
dergelijks  kan  immers  beginnen  met  het  respekte-
ren  van  een  loonsmaatregel)  blijft  er  nog  hoop dat
de  vakbeweging  deze  subsidiestop  in  ieder geval

niet  zal  respekteren  als  een  demokratisch genomen
besluit.    Wat  de  NVT  betreft  -en  hierin  moet
ik  Jan  Paul  gelijk  geven  -de  kontributie  die  we
aan  deze bond hebben  afgedragen hadden we het
afgelopen  jaar  beter  in onze  eigen zak  kunnen  hou-
den.    Nu  we toch  zo`n  beetje de  solidariteitsba-
lans  aan  het  opmaken  zij.n  moeten  we  niet  de steun
vergeten  van  de talrijken  die  ons  het  afgelopen
jaar  financieel  hebben gesteund  zoals  het  Gewes-
telijk  Orkest  en  de  Kunstenaarsfederatie  (1  dag
salaris) ,   het Werktheater  (Defresne-prij.s) ,  Sater,
Proloog,  Trojaanse  Paard,  de  honderden  individu-
ele  giften.    Zeker  deze  laatsten  moeten  zich toch
tamelijk  belazerd voelen wanneer  ze  lezen  dat  zij
als  achterban  het  Gltwee  in  de  steek  hebben  gela-
ten.    Hoe verklaart  Jan  Paul  de aanwezigheid  van
zo'n  8.000  mensen  in  de  ijskoude  Utrechtse  vee-
markthallen  op  31  j.anuari?   Waar  heeft  zich  trou-
wens  al  eens  eerder  het  unieke  feit  voorgedaan
dat  een  aktie  van  een  dergel ijke  omvang  werd  in-
gezet  voor  een  bedreigde  kultuur?    Het  klopt  dat  al
deze  ondersteuners  niet  in  staat  zijn  geweest  om
zo' n  beslissing  van  Van  Doorn  tegen  te gaan.
Maar  het  is  naar  mijn  bescheiden  mening  toch  be-
neden  alle  peil   (in  ieder  geval  beneden  het  peil  van
de  Volkskrant)  om  diezelfde  solidaire  achterban
hiervoor  verantwoordel ijk  te  stellen  en  een  trap  na
te geven  in  de  trant  van:   Ieuk  gedaan  hoor  jongens,
maar  het  heeft  allemaal  toch  niet  kunnen  verhinde-
ren  dat  Gltwee  geen  subsidie  meer  krijgt.    Hoe
moet  ik  zoiets  opvatten?    Dat  we  ons  hier  in  Lim-
burg  (en  daarbuiten)  vijf  jaar  voor  niks  uit  de  naad
hebben  gewerkt?    De  Limburgse  autoriteiten  en
sinds  1  september  met  hen  Van  Doom  denken  hier
duidelijk  heel  anders  over.
Zonder  de  solidariteit  van  die  (toegegeven  niet
''kolossale"  maar  dan  toch  wel   indrukwekkende)

achterban  was  Gltwee  al  een  jaar  eerder  de fles  op
gegaan.    En  dan  hadden  we  bij.voorbeeld  niet  de  125
voorstell ingen  van  afgelopen  jaar  kunnen  spelen
waaronder  de  zeer  belangrijke  (althans  voor  degenen
die  zoiets  belangrij-k  vinden)   ter  ondersteuning  van
de  pensioensakties  van  de  mijnwerkers.    Het
"grenzeloze  optimisme"  dat  Jan  Paul  bij.  ons  aan-

wezig  acht  is  mede  gebaseerd op  konkrete  daden
van  solidariteit  van  onze achterban.    Dit  optimisme
is  inderdaad grenzeloos  omdat  die  achterban  zich
nog  steeds  uitbreidt  (ook  vinden  er  verschuivingen
plaats  Jan  Paul ! )  en  zo  haar grenzen verlegt.
Dit  grenzeloze  optimisme  staat  natuurlij.k  lijnrecht
tegenover  het  grenzeloze optimisme van  diegenen
die  menen  dat  ze  het  pol itiek vormingstheater
kunnen  laten  verdwijnen  door  het  zijn  subsidie te
ontnemen.    We  zullen  in  de  toekomst  gaan bewij-
zen  dat  dit  laatste  een  illusie  is.    Al  op  2  septem-
ber  stonden  de  mensen  van Gltwee  (niet  als
Gltweeërs  maar  als  werklozen)  om  negen  uur
's-morgens  strijdliederen te  zingen  voor  de  uitke-

ringsloketten  van  de gemeente  Maastricht.    Ver-
schi 1 lende WWV-ers  en  F`WW-ers  bleven  verbaasd
staan,  wreven  zich  het  trosgif van  de vorige tv-
avond  uit  hun  ogen  en  verschenen  nog  diezelfde
middag  in  het  aktiecentrum  van  de  Projektgroep
Jeugdwerklozen waartoe  de  pamf letten  die  we  uit-
deelden  hen  hadden  opgeroepen.    ln  dit  voorbeeldje
tekent  zich  de  flexibiliteit  van  de  strijdkultuur  af
om  onder  alle  omstandigheden,  hoe  dan  ook,  waar
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dan  ook,  en  op  welke  manier  dan  ook,  de  strijd
voor een socialistische  maatschappij  aan te sleu-
telen en  te  ondersteunen.    Met  of  zonder  subsidie.

Met  of  zonder  de steun  van  Jan  Paul .    (Natuurlijk
1 iever  met) .

P.  v.d.  Hurk,
werkloos  medewerker  Gltwee.

STANDPUNTEN   VAN    HET   KULTUF}EEL   FRONT   OVER   DE
AFGELOPEN  ANTI-CULTUUR-REM-AKTIVITEITEN

Verscheidene groepen  Verenigd  in  he.t  KF  hebben  hun
aktieve  medewerking gegeven aan de ACF`-manifes-
tatie  op 29  mei  in Amsterdam.
Eind augustus  vindt  er  een evaluatie  plaats  van  de
manifestatie  en op basis  daarvan  zal  het  komitee

:::dve6r6=jJ;nevv`aekuagnet'jse.b'ÍJ.Venuitslaan,althaiszoiag
Voor  het  KF  zal  het  van eminent  belang  zij.n op  deze
evaluatie  goed  beslagen  ten  ijs  te  komen.    Wellicht
kan  dit  artikel  daartoe een eerste  aanzet zijn.

ln  het  KF,   maar  ook  van  andere  zijde  is  er  nogal
stevige  kritiek  losgebarsten  op  de  doelstelling van
de  manifestatie,  mn  de  Volharding  haakte  op  het
allerlaatste  moment  af.    Ook  de  ANOUK  NVV,  die
een  van  de  belangrijkste  pijlers  vormt,   is  in  aller-
lei  publikaties  geattaqueerd  (zie  daarvoor  het  in-
terview  in  de  HP  van  10  j.uli  met  Willem  Breuker  en
recentelijke  uitspraken  van  Louis  Andriessen  in  de
Groene  van  28-7) .    Hun  kritiek  spitst  zich  op  twee
punten toe:   zij  verwijten  het  komitee  en  de  ANOUK
dat  deze er  alleen  maar  op  uit  zijn om  de  bestaande
gesubsidíeerde  kunstinstell ingen  en  regelingen  te
vuur  en te zwaard te verdedigen én  dat  ze  er  "dus"
geen  kunstpolitiek  op  na  houden.
Deze  -volgens  hen  ontbrekende  -kunstpol itiek
zou  gericht  moeten  zijn  op  het  mogel ijk  maken van
nieuwe  kunstvormen,  met  name  muziekinitiatieven
die  in  de gevestigde,   in  orkestverband  opererende
officiële  kunstinstel lingen  door  hun  struktuur  onmo-

gelijk  zijn.
Deze  kritiek  lij.kt  op  het  eerste  gezicht  veel  hout  te
snijden.    Zij   zien echter  een  paar  toch  wel  belang-
rij.ke  zaken  over  het  hoofd,  of  beter  gezegd,  zij.
zien  niet  in  wat  de  historische taak  van  de  vakbe-
weging  is,  als  verdedigster  van  de  materiële  po-
sítie  van  haar  leden,  die vecht  voor  het  behoud van
arbeidsplaatsen.
En wat  het komitee betreft,  dat  dient als  platform
gezien te  worden,  dat  de  deelnemers,   ieder  vanuit
zijn  verschillende  (kunst)  politieke  opvatting,  ve-
renigt  op  de  doelstelling,  het  ondersteunen  van  de
strijd voor  de  ekonomische  en  sociale  positie  van
de  kunstenaar,  althans  tracht  daar  de aandacht  van
het  publiek  op te vestigen.
Een  dergelijk  komitee  is  door  haar  aard en  doel-
stelling  een  tijdelijke  zaak,   het  komitee heeft  een
ondersteunende  funktie  voor  hetgeen  een vakbond
doet.    Een  vakbond  immers  vere.nigt  alle  elementen
in   zich  en  krijgt  een  permanent  en  hopelijk  strij.d-
baar  karakter,  doordat  d.m.v.  de  kontributiegelden
van  de  leden  een apparaat  in  stand wordt  gehouden
dat  in  de praktijk  zaken  kan  afdwingen.
De  middelen  die  een  vakbond ter  beschikking  staan
zijn  bv.  een staking,  de bond  heeft  een stakings-
kas  en kan  rekenen op de aktieve  solidariteit van
haar  leden.    Dat  is de  kracht van  een bond en

vormt  tegelijkertijd  het  onderscheid  met  een  ACFi-
komitee®
Deze  ogenschijnlijke  zijweg  is  toch  noodzakel ij-k
in  mij.n  betoog  omdat  we  nu  op  de  kern  komen:
wat  is  eigenlij.k  kunstpolitiek?
Daarbij  wi 1  ik  een  onderscheid aanbrengen  tussen
de  ANOUK  en  het  komitee.    Als  de  ANOUK  op  dit
moment  zegt:  overheid,  wij  nemen  geen verant-
woordelijkheid  meer  voor  j.e  kunstbeleid,   lees  be-
zuinigingspolitiek,  dan  is  dat  wel  degelijk  een
kunstpol itieke  opvatting.
Als  bond  neem  j.e  kennis  van  het  beleid en je be-
paalt je  standpunt  vanuit  het  principe,  het  opkomen
voor  de werkgelegenheid.    De  overheid  is  daardoor
je tegenstander,   die wil  beknotten,   die  daarbij  bv.
een  technokratisch  regionaliseringsbeleid  hanteert,
dat  geënt  is  op  de  bestuurlijke herindeling  van  de
Gaay-Fortmann.
Het  komitëe heeft,  zoals  gezegd,  een ondersteu-
nende  funktie en  het  maakt  haar  funktie waar  tot  op
dit  moment.
Kunst  of  het  maken  van  kunst  is  pas  mogelijk  als
de  materiële  basis van  de  kunstenaar,  zij.n  levens-
onderhoud,  veilig  gesleld  is,  wil  hij  niet  overgele-
verd worden aan  het vrije  marktmechanisme.
De  kapitalistische  wet  van  vraag en  aanbod  bepaalt
zijn  doen  en  laten  en  de  sterkste of  de grootste
kontlikker  blijft  overeind,   beste  Willem!
Wat  is  nu  de  taak,  de  positie van  het  KF?
Een  zeer  belangrijke  in  dit geheel  omdat  het  KF
hét  teoretische  platform  is dat  de groepen  met  een
ant i -kapital ist ische  doel stel 1 ing  samenbundelt .
ln  het  KF  vindt  het  ideologisch  debat  plaats  dat
zijn  invloed  moet  hebben  binnen  de  ANOUK  of  het
ACF}M-comite.
De aangesloten groepen van het  KF  staan op het
kiassestandpunt,  zij  gaan  uit  van  de  onverzoenlijke,
onoverbrugbare  tegenstel ling  tussen  kapitaal  en ar-
beid.    De  onvermijdelijke  konklusie  is  dan  dat  een
op  socialistische  principes  gevestigde  maatschap-
pij ,  de  oplossing  is  van  het  op  uitbuiting  en winst
gerichte  kapitalisme.    ln  de  praktijk  willen  de  groe-
pen  een ondersteuning  zijn  van  de arbeidersstrijd.
Hun  kunst  is  dan  ook  terecht  Strijdkultuur.
De  houding t.o.v.  de  burgerlijke  kunst  is  een  dub-
bele:  enerzijds  "gebruikt"  de  strijdkultuur  de  bur-
gerlijke  kunst,   in  die zin  dat  de  metodes  hanteer-
baar  gemaakt  worden,  omgebogen worden tot revo-
lutionaire  middelen  dus  di`enstbaar  gemaakt worden
aan  de klassestrijd.    Anderzijds  oefent  de  strijdkul-
tuur,   het  KF,   kritiek-.uit  op  de  Ídeologische  funktie
van  de burgerlijke  kultuur  als verbloemer,   de wit -
maker van  de  klasseverhoudingen.
1 n  deze  vaststel 1 ing  1 igt  het  antwoord  besloten  aan
kameraad  Louis  en  betekent  tegel ij.kertijd voor  het
KF  de  houding  die  het  zal  moeten  aannemen  in  het
A CFi M -kom i tee .
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ln het  debat  over  het  gevecht voor  het  behoud van
de arbe.idsplaatsen,  van  de werkgelegenheid zal  het
KF  meediskussieTen vanuit  zijn anti-kapital istisch
standpunt  in  de  bond,  dus  ook  in  het  komitee.
Maar ook  zullen  de  leden  van  het  KF  de funktie van
de  burgerlijke   kunst  duidelijk  moeten  maken,  als
burgerlijke  ideologievormer  in  de  bovenbouw en
en  hieraan  verbonden  de  positie van  de  werkers  in
deze  sektor  helder  moeten steHen.    Nooit of te
nimmer  mogen  we  hun  positie  als  loonafhankelijke
aan  c.q.  afvallen.    ln  de  strijd tegen  CF\M  staan  we
schouder  aan  schouderen  meteen voeren we over
onze  schouder  het  ideologische  debat.    Bovendien
brengt  de  ekonomische  krisissituatie  en  de  daaruit
voortvloeiende  bezuinigingen steeds  meer  kunste-
naar§  in  een situatie  die  hen  gevoelig maakt om
ons  anti-kapitalistisch  standpunt  te  begrijpen.    Dit
brengt  het  zinvol le van  dit  debat  destemeer  in  de
aandacht .
Met  name het ACF]M-komitee  is de plaats waar
dit  debat  gevoerd  moet  worden.    De  kritiek  op  de
manifestatie,  dat  het  een grote  dipsaus was,  is  te-
recht.    ledereen komt  naar  eigen smaak  zijn  vinger
erin  steken en  aflikken  naar  eigen  behoefte.    Deze
kritiek  spitst  zich toe  op de  leiding  van  het  komi-
tee  die  op de  achtergrond  via vooral  de  BBK ,  haar
gebrek aan kunstvisie,   laat  staan aan  een revolu-
tionaire  kunstpolitiek,  maskeerde.    Slechts  de  be-
grotingscijfers  werden en  worden aangevallen,  niet
de uitgangspunten  van  het  bezuinigingsbeleid.
Ook  op  de ekonomische  analyse  in  het  hoofdartikel
van  de  Kunstwerkkrant  moet  fundamentele  kritiek
geleverd worden.    Deze analyse  wordt  uitsluitend
opgehangen  aan de  multinationals,  dé veroorzakers
van  de  krisis,  terwijl  het  kapitalisme  in  een veral-
gemeende krisis  verkeert,  gekenmerkt  door  over-
produktie,  waar  de  multinationals  uiteraard  stevig
hun  partij  in  meeblazen.    Maar vooral  de  vergelij-

kingen  met  de  dertiger  jaren,  het  eenzijdig  naar  vo-
ren schuiven  van de rol  van  het wapenkapitaal ,  de
NAVO  en  het  hieruit  voortvloeiend  ''West-Duits
revanchisme"  moet  heftig terzijde geschoven wor-
den.    Als  zou  de  ''dolleman  van  Doorn"  bewust
door  zij.n  bezuinigingen  het  fascisme  zitten  te  be-
vorderen.    Ondanks  deze  overdreven  nadruk  uit  een
politieke  hoek,  vinden wij  toch,  wanneer  deze po-
litieke hoek  een  eenheidsinitiatief  neemt  in  een
strijdrichting  en  over  een  belangrijke  zaak  die ons
aangaat,  dat  wij ,  met  opeisen van  alle  mogelijk-
heden  tot  kritiek,  wat  wij  bij  deze  doen,  niet  mo-
gen  afwezig  zijn,  zelfs  zeer  aktief  moeten aanwe-
zig  zijn.    Overeind _blijft  niettemin,  na  deze  kri-
tiek,  dat  de  CPN  een arbeiderspartij  is,  waarbin-
nen  meer  dan elders een voedingsbodem voor  de
aktiviteiten  in  de  strijdkultuur  kan  gevonden wor-
den®
Een ander  belangrij.k  punt  van  kritiek  is  het  demo-
kratisch  funktioneren  van  het  komitee,  of  l iever
het  gebrek  daaraan.    Er  zal  geëist  moeten  worden
dat  er notulen gemaakt  worden,  dat  de verslagen
goedgekeurd worden,  zodat  de  kontrole op de gang
van  zaken voor  iedereen  gewaarborgd  is.
Scheve verhoudingen  in het  komitee  moeten voor-
korrien  worden  door  vooraf  niet  goedgekeurde  initia-
tieven,  hoe  j.uist  die  op zichzelf ook  geweest  mo-
gen  zijn.    Een  punt  van  zelfkritiek  voor  het  KF  is,
dat  het  KF  op belangrijke  punten  schitterde  door
afwezigheid en  dus  medeoorzaak  is  van de te wei-
nige  interne  demokratische  kontrole.
Het  KF  mag  het  komitee  niet  afvallen  op dit  mo-
ment,  ondanks  de terechte  kritiek op de  manifesta-
tie.
Een  breken van  de  eenheid speelt al leen de  techno-
kraten,  als van  Velzen  in  de  kaart.    Het  KF  kan
door  zijn  inbreng  de  kruidnagel  in  de  kaas,  zijn  dat
als  je  erin  bijt,  je  ook weet wat  je  in de  mond hebt.
Dus  toch  eenheid  in  de  strijd .....

DE  KOMMUNE

SCHOOL  VOOR  STRIJDKULTUUR

Wanneer  dit  nummer  van  het  Kuliureel  Front  ver-
sèhijnt,  draait  in  Antwerpen  reeds  enkele  weken
een  nieuw  initiatief ,   een experiment,   nl  De  Kom-
mune-School  voor  Strijdkultuur  onder  de auspiciën
van  de  Stichting  Leon  Lesoil-Strij.dkultuur  VZW.
Waarom  dit  initiatief  en  wat  houdt  het  in?
Voor  de groepen  van  het  Kultureel  Front  en  voor  de
lezers van  dit  blad  is het  een gekende zaak  dat  sinds
de  veranderingen  in  het  klimaat  van  de  klassestrijd
die  zich  reeds  enkele jaren  laten  voelen,   zich  ook
op  het  kulturele vlak  vormen  ontwikkeld  hebben  van
een  kultuur  die  zich  rechtstreeks  wil  inschakelen  in
de  klassestrijd  en  die wij  de  naam  Strijdkultuur  heb-
ben  gegeven.    Allerlei  organisaties,   jeugdclubs,   ak-
tiegroepen  enz.  zijn  zich  in  hun  interventies  meer
en  meer  van  kulturele  middelen  gaan  bedienen:
posters,  films  met  debat,  straattheater enz.
Tegel ijkertijd  heeft  zich  een  radikalisatie  voorge-
daan  bij  een aantal  mensen  in  het  kulturele  milieu
zelf;   radikalisatie  die  in  Nederland  waarschij-nlijk
numeriek  meer  kunstenaars  bereikt  heeft  dan voor-
Iopig  in  Vlaanderen  het  geval   is.    Maar  ook  in

Vlaanderen gingen  een  aantal  artiesten  hun  objek-
tieve  funktie  in  deze  maatschappij  in vraag  stel-
len.    Uit  deze  twee  stromingen  -de ene vanuit  een
professioneel ,  de ander vanuit  een niet-professio-
neel  kader  -ontstond de  beweging ,van  de  strijd-
kultuur  die tot  op  heden  deze  dubbele samenstel-
ling  nog  steeds  behouden  heeft.    Maar  deze bewe-
ging  moet  uitgebouwd worden;  de  professionele  en
niet-professionele  krachten  kunnen  elkaar  verrij.ken
en  wederzijds  bei.nvloeden,   indien  zij.  hun  weder-
zijdse  kennis  op  een  gestruktureerde  manier  kunnen
overdragen.    Tot  nog  toe  bestohd hiervoor  in Vlaan-
deren geen plaats  of  struktuur  waar  dit  op een  con-
tinue  manier  kon gebeuren.    Zoals  je op een  mici-
delbare  school  niet  leert  hoe  je  de  strijd van  de
scholieren  kunt  organiseren,   leer  je  in  de  ''officiële
"kunstscholen" ,  conservatoria,  academies enz niet
hoe  j.e strij.dkultuur  kan  maken  en  verbeteren;   erger
nog  je  komt  daar  zelfs  niet  te  weten  dat  strijdkul-
tuur bestaat of hoogstens  dat er  zo wel  iets  bestaat,
maar  dat  dat  niets  meer  te  maken i heeft  met  kunst
of  kultuur  met  de  grote  K.    Ook  in  de bestaande
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vormingscentra of volkshogescholen werd  hieraan
tot nog toe weinig aandacht  besteed.    Het  bleek  dus
dat  er  een dringende nood was aan  een school  waar
je  de  achtergronden,  de theorie en  de  práktij.k  van de
strijdkultuur  kan`  leren  en  waar  die  strijdkultuur  de
kans  krij.gt een  begiri  te  maken  met  een teoretische
maar zeker  ook  met een  praktische  ''research" ,  zo
broodnodig  om  zichzelf te verrijken  en niet  aan  in-
nerlijke armoede ten  grondele gaan.    Daarom  dus
dit  initiatief  van  de  Stichting  Leon  Lesoil-Strijd-
ku l tuur ,

We starten  op  9  oktober  1976  in  de  Keizerstraat  38,
2000  Antwerpen.    De  bedoeling  is  elke  zaterdag  te
werken  van  10  tot  ls  uur  in  een cyclus  van  25  weken
Er  zijn  vier  "afdelingen"  voorzien:  toneel ,  muziek-
zang,  film en  grafische vormgeving.    De  praktij.k
van  deze vier  richtingen  zal  in  de  namiddag  be-
oefend worden,  alsook  de teorie  van elke  richting
apart.    ln  de  ochtend zij.n er   algemene  inleidende
kursussen voorzien,  voor  iedereen  dus onafhanke-
lijk  van  de gekozen  richting.

Ziehier  in vogelvlucht  de  programma's  van  de ver-
schi 1 lende  richt ingen :

1.  MUZIEK  -ZANG

Muziek  is  in  onze tijd  het  meest  gebruikte,  maar
tegelijkertijd  het  meest  gesloten  medium  voor  het
grote  publiek.    ln  deze  afdeling  voorzien wij  de           `
volgende  kursussen :
1.  Uiteenrafeling  van  het  huidige  muziekbestel ;

analyse van  muziek  in een  mil itante  kultuur;
kommerciële  muziek,  volksmuziek,  avant-
gardes ;  amateurmuziekbeweging.
Toegepaste  muziek  bij  film  en theater

2.   Hans  Eisler:  vertrekkend van zij.n geschriften
over  muziek  in het  fascisme,  de  klassieke erfe-
nis,  arbeidersmuziekbeweging,  socialistische
muziekkultuur,  het  progressieve  in  muziek,  de
verhouding  tekst/muziek,  vorm/inhoud.

3.  Muziekpraktijk:  de  koorzang  en  praktijk  gericht
op ontwerpen  en gebruiken van  muziek;  het  ma-
ken van  strijdliederen;  montages  bij  film,  thea-
ter;  het bewerken en  instrumenteren.

VEPANTWOOPDELIJK  VOOF]  DE  MUZIEKAFDE-
LING:   MIEL  VAN  ATTENHOVEN   (BPT-Het  Tro-

jaanse  Paard)

2.  TONEEL

Bij  het  ineensteken van stukjes  stuit j.e steeds  op
een  aantal  problemen  in  verband  met  het  gebruiken
van  je eigen  middelen.    Deze  problemen ontdekken
en  er  een  begin  van  antwoord op  geven:  dat  willen
we  in  de toneelafdeling,    via  de volgende  kursussen:
1.  Geschiedenis  van  het  strijdtheater:  analyse  van

een aantal  ervaringen  uit  het  verleden en  het  he-
den.    Tot  de  mogelijkheden  behoren:  het theater
ten  tijde  van  de  F]u.ssische  revolutie,  het  Duitse
arbeiderstheater,  het  Vlaamse  Volkstoneel ,  het
Theater  van  Dario Fo,  de  huidige  Belgische en
Nederlandse groepen van strijdtoneel ,  enz.

2.  Het  ontleden van stukken om  de dramaturgische
eisen te ontdekken:  analyse rond de tafel  van bv.
Brecht,  Fo  en  produkten van  de  huidige  strijdkul-
tuur .

3.  Tekstanalyse  in funktie van het  spel  en  het spe-
len  zelf :  deze  kursus  wordt  in  hoge  mate be-
paald  door  de  specifieke  problemen en mogelijk-
heden  van  de  leerlingen.    Mono.loog,  dialoog,  si-
tuatie-spel ,  techniek van  het straattheater,  wer-
ken met  maskers en poppen enz.  behoren tot  de
moge l i j. kheden .

VEPANTWOOPDELIJK  VOOP  DE  TONEELAFDE-
LING:   CHAFILES  COF]NETTE  EN   HILDE  UITTEF`-
LINDEN  (lnternationale  Nieuwe  Scène-Het  Kollek-
tief) ,   MABIANNE  VAN  KEF]KHOVEN   (Trojaanse
Paard) .

3.  GRAFIEK

Het  is  niet  de  bedoeling  in  deze  afdeling  van  de  1
leerlingen volwaardige  "tekenaars"  te  maken,  maar
wel  hen vertrouwd te  maken  met  de volgende onder-
Werpen :
1.  Algemene  inwijding  in  de  ''beeldende  kunsten"

als  medium  en  het  gebruik  ervan  in  de  klasse-
strijd.                                                --`

2.  Noties  van  ha.rmonieïeer,  kleürenleer,  mate-
ri aal leer .

3.  Het ontwerpen  van affiches,  folders,   lay-out
enz®

4.  Zeefdrukken:  ontwerp,  clichétechnieken,  het
drukken,  het  instrumentarium.    Offset  en  noties
van andere  druktechnieken  (lino,  steen,  typo
enz. ) .

5.  Het  grafisch verwerken  van  fotomateriaal .

VEF]ANTWOOF]DEUJK  VOOF`  DE  GPAFIEKAFDE-
LING:  FF]ANS  PANS   (Frans  Pans-werkwinkel)  en
STEFAAN  WOUTEF`S   (Grafisch  Kollektief) .

4.  FILM

Evenmin als  bij  de andere  afdelingen  is  het  de  be-
doeling  van  de  filmafdeling  om  volwaardige  cineas-
ten  te  kweken:   daar  hebben  we  helaas  de  mogelij.k-
heden  nog  niet  toe.    Toch  willen we  reeds  een  ant-
woord geven op vragen van filmschuivers,  mensen
die  zelf  fi lm  wi llen  maken  of  fi lm  aktief  willen  ge-
bruiken,   een  filmhuisj.e  willen  inrichten,   over  film
wi 1 len  nadenken  enz.
1.  Theorie:   geschiedenis  van  de  film  tot  op heden

(algemeen  overzicht en  een  analyse van bijzon-
dere periodes,  zoals  bv.  de  revolutionaire F`us-
sische film,  de proletarische  Duitse film,   de
Belgische arbeidersfilm  enz.) ;   de  huidige  film
in  Europa;  opvattingen  over  politieke  film;
filmkritiek  enz.

2.  Toegepaste  teorie:  filmanalyse;   analyse van
filmtijdschriften  en  -artikels,   bespreking  van
brochures  en van filmliteratuur.

3.   Praktijk:
1. De  praktijk van  het  oprichten van  een fi lm-

k l ub .
2. Opstel len van  een dokumentatiemap van een

fi'm.
3. Fi lmmaken/produktie  (sterk  afhankel ijk  van

belangstell ing  en  materiële  mogelijkheden)
4. Bedienen  van projektietoestel len.
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VEF`ANTWOOF]DELIJK  VOOF]   DE  FILMAFDELING:
F\OBBE  DE  HEF`T (Fugitive  Cinema) ,  HAF`RY
EYS`AKKEFts  EN  ANDPE  VEPMEEF`SCH   (De  An-
dere Fi 1 m)

5.  DE  ALGEMENE  INLEID[NGEN

Deze  inleidingen zijn te  volgen  doof  de  studenten
van  al]e  afdel ingen en omvatten  de volgende onder-
verdel i ngen :
1.  Aktuele problemen:   verdeelc]  ïn twee cycli  van

15  lessen:
(1)  sociaal-politieke problemen  orntrent strijd-

kultuR+r  (basis,  bovenbouw,  kerk,  klassen
enz. )

7`(2)  ak"ele politieke probïlemen  (geschiedenis
van de arbeidersbeweging ,  syndikaten,
Spanje,  Portugal,  íen2)

ÍDE  INLEiDEPS  H]EPVO'Oi3  ZIJN=   PAUL  VEF`-

ÍB-BAEKEN,  TONY  VAN  D,EN  HEUBCK  EN  ERIC
'Ö'OF]l\JN   (Stichtiing  Leon  Lesoi„l) .

2.  Sociale gescmiedenis hvan de  kunst:  op 'basis  van
rhet bekende iboek van Arnold Hauser,  met aan-
`vul 1 ingen  vooT  de  huidige,rperiode.

LVoor  deze  kursus  zijn  verschi 1 lende  inleiders  voor-
zien®

'Voor  al  deze  kursussen voorzien wij  ook  het  inlas-

sen  van  "gastoolleges".    Zo  zijn  er  bijvoorbeeld

reeds  lessen  voorzien  door  de  Colombaioni ,  door Ar-
turo  Corso,  door  Henri  Storck,  door  Ernest  Mandel
.enz ®

Zo' n  opzet  kost  natuurlijk  geld en  subsidies  heb-
ben  we  voorlopig  nog  niet.    Daarom  vragen wij  een
inschrijvingsgeld  per  deelnemer van 2500 Fr voor  de
cyclus van 25  zaterdagen.    We weten  dat  dit veel  is
en  dat een aantal  -zeker  jonge  -mensen dit niet
kunnen  betalen.    Dit  mag echter geen  belemmering
vormen voor wie echt  naar  deze school  wil  komen.
We hadden gedacht  hier een mouw aan te  kunnen pas-
sen  door een soort  "peterschap"  d.w.z.  een  "rij,ke-
re"  kameraacd  die  het  schooTgeld voor  een  ''arm'ere"'
betaalt .
We weten dat  dit eerste jaar een  "experimeiiitee'l"
jaar  zal  zijm,   maar  wij  zelf  hopen  er  veel  uiü ffe úle-
ren,  ook voor  de volgende jaren.    Het  ligt b®v`endi`em
ook voor de  hand dat we  in deze  school  geen au\to-
ritair-syskeem-van-bovenaf wí l len  instel¢len„  maar
dat  zeeT \veel  moet  groeien,  uit  de  diskus5ie tussen
''leraars"  en  "leerlingen".

De  lessen gaan  door  in  twee vlak  bij  elkaar gele`gen
gebouwen  in het  centrum van Antwerpen  nl.  in de
Keizerstraat  38  en  de Gratiekapelstraat 7.    Maar w`ie
interesse  heeft  in  het  initiatief,  wi© wil  meewerken
als  leraar  of  als  leerl ing,   off  ge]d \wil  geven,  ,`of `een
paar  oude  stoelen tevee]  enz.  enz.  kan  kontakt op
nemen met :
Marianne Van  Kerkhoven,  \Waterloostraat  63,
2600  Berchem.    031/39.44.89.

Weekend 20/21  november  '76
Trefcentrum  Posjet
Akademielaan 9
Ti 1 burg

lnlichtingen:        Hans  van  Mainen
F`echt,erenstraat  72
Breda
Tel .  076/657261

Aan  de  hand van een fi lm van  het Amsterdams
Stadsjournaal  zal  door  de deelnemers  een nauw-
keurige analyse gemaakt worden  van  de rol  van de
Strijdkultuur  het aspekt  vorm-inhoud daarbij  en
hoe  de Strijdkultuur een  band met  de arbeidersklas-
se  legt.
Zaterdagavond:  optreden van  ''Vuile Mong  en  zijn
vieze gasten"   (in  onderhandeling) .
ledereen  die zich  in  de  Strijdkultuur  interesseert
is  vriendelijk uitgenodigd op  deze wijze  met  ons
kennis te  maken.

Kultureel  Front
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AANGESLOTEN  GF]OEPEN

Aktiverend  Volkstheater
Beekstraat 25
Breda     076-14.50.78

Amsterdams  Stadsjournaal
Oude Waal  s
Amsterdam     020-67856

Discus
Gouvernestraat  133
F`otterdam     010-36.34.73

Genesius
Kleine  Bergstraat  5
Groningen     050-71.42.71

GLT2
Capucijnengang  6
Maastricht     043-17764

Kick   (Kultureel   lnformatie  Centrum)
Keizersstraat  38
Antwerpen     031-31.63.23

Kollektief  lnternationale  Nieuwe  Scène
Hertstraat 7
2100   Deurne     031-25.17.77

Konsumententoneel
Bevrijdingsstraat  22
Wageningen     08370-11995

Kritische  Filmers
Postbus  1157
E3reda    076-13.93.24

De  Leerl ing
van  Leeuwenhoekstraat  sO
Den  Haag

De  Lont
p/a van  Holsbeek
Eendrachtsstraat  74
9000  Gent

Mannen van den  Dam   van de
lnternationale  Nieuwe  Scène
Orgelstraat  2a
2000  Antwerpen    031-31.91.95

Arbeiderskoor  Morgenrood
Meikeverstraat  23a
F`otterdam  010-13.96.94

De  Nieuwe  Komedie
Westduinweg  230
Den  Haag     070-54.71.04

0ktopus
Keizersgracht  138
Amsterdam     020-23.81.95/24.31.47

Polkin
Nieuwe  Prinsengracht  78
Amsterdam     020-25.08.40

Posjet
Academielaan  9
Tilburg      013-68.12.69

Proloog
W i 11 emstraat  72
Eindhoven     040-51.02.36

Sater
Heintj.e  Hoeksteeg  s
Amsterdam     020-24.18.87

Social istisch  koor  Sol iedair
St.-Vincentiusstraat  12
Ti 1 burg

Stichting  Vrije  Sentra
(Kargadoor,  F]aadskelder,  Flasa)
Oude  gracht  36  bis
Utrecht     030-31.03.77

Het  Trojaanse  Paard
Sterstraat  26
2000  Antwerpen     031-39.77.39

De  Voortzetting
Haarlemmerweg  157  hs
Amsterdam     020-82.64.70

Vrije  Circuit
Utrechtsedwarsstraat  72  11
Amsterdam     020-25.18.36

Vuile  Mong  en  zijn  Vieze  Gasten
F`ostraat  2
9930  Zomergem     090-72.82.45

Werk  in  Uitvoeríng
F`adijsstraat  5a
Groningen     050-77.59.68
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