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Het  Kultureel  Front  heeft  niet  alleen  een  nieuw
uiterlijk,   maar  ook  een  nieuwe  opdracht:   was  het
voorheen  een  kontaktblad  tussen  de  aangesloten
groepen,   met   in  haar  kolommen  overwegend  berichten
over  nieuwe  aktiviteiten  van  de  verschillende  lid-
groepen  -   Nu  heeít  het  de  taak  om  ter  ondersteuning
vanhet  werk  van  die groepen  te  werken  aan  de   theo-
rievorming  van  de  strijdkultuur.   Dit  themanummer
over  "Politiek  Kindertheater" ,   een  dubbelnummer,
mag  als   proeve  beschouwd  worden  van  wat   de  redaktie
onder  die  nieuwe  opdracht  verstaat:   het  systena-
tiseren  van  diskussies  van  vroeger  en  nu,   van  ont-
wikkelingen  in  het  'Nederlands   taalgebied  en  daar-
buiten  e.d.   om  te  komen  tot   een  herformulering  van
het  belang  van  politiek  kindertheater,   en  van  de
politieke  en  pedagogische  voorwaarden  die  aan  haar
praktijk  gesteld  moeten  worden.
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1.             HETBELANG   VAN     POLITIEK    KINDERTHEATER

In  áe  r.i.jen  vcm  de  st;r.ójd.kultuur>  23i,jn  nogal  wat,
l<a:meraden  te  vènáen,   di,e  twi,j f`eten  acm  de  noodz3aak
orri  t;e  werken  voor.  kónderen.   De  út,ei,ndel,tjke  orri:
werï±ettng  23aL  dí)or.  ar.beóders  moet:en  wor.den  ger'ea-
Z,i,seerá3  i,n  de  produkÍ;i,esfeer.  en  orLáer  verstcmde-
ti,jl<e  korï±r.6te  vcm  de  revotuti,oncri,rie  theoryi.e.
Der.haz,ve  Lójl<t  hetj  een  eno](rrie  oiTweg   om  aan  di,e
orrruerï±ez,i,ng  te  gaam  werken  óri  dj2  basósschoot,  met
kónáeren,  miet  wte  je  toch  rriaar'  op  een  beperl<b  ver.-
stcmáez,ójk  ri,vo  kzánt;  be23i,g   z3i,jn.

Ilet;  merendeet  vam  de  l<ameraáen  di,e  di,t  stamdpumÍ;
huz,dógen,  i,s  er  snez,  vam  t;e  over.t;wi,gen,   dcc±  je  dj2
r'evotuti,e  rLi,et  ui,tstui,t;erLá  kumt  voor`ber.eóáerL  véa
heb  onáersÍ;eu;nen  vam  str.tád]Tiomenben  ón  áe  pr.odu:k:
tóesf'eer'.   Op  atterteó  gebï,ed  2iaz,  de  erriomcópati,e-
str¥í,jd  gevoer.d moeten  worden,   door  vrouwerL3   door'
boeren,   áoor  soLdÍLten,   door.  ouderL  vcm  djigen,
i;egen  hum  specèfi,eke  ondj2rd:m,kkúg3   een  stjr.ójd
di,e  voorwaaráel,tjk  i,s  om bi,j   de  wi,tei,rLáeLi,jke  om-
wenteti,ng  een  zo  br.eed  mogetèjl<e  en  íz,o  bewust
rnogez,+jke  iriassa  te  betrekken.   Derhaz,ve  i,8  het;  ort-
áer'steumen  vcm  de    strtjd  vcm  sf,uáerLf,en,  bwur.t-
bc7ij)one¥is,   vTo7):wen,   soZ,áai3en  e.a.   vi,a  de   st;r.ójd:
k,uz,tuw  vcm  gr.oot  beLcmg.   Maar.  wat  i,s  de  r.ez,e-
vcmti,e  vcm  speten  voor  l<i,náeren?   Kónder.en  2}i,jn
moú,Z,óól<  23ez,fstcmdi,g  tot  aktie  te  brerigen]  tot
aricmctpatiestr.tj á.   Wat;  lwudj2n  23ï,j  bi,jvoorbeetd,
voor.  de  sÍ;rièjá  dóe   23e  Z,ater  rrioeten  voeren3   over
vcm  een  ki,náerst,uk?  Wat  i,s  het  poti,ti,el<e  betcmg
van werken  voor  kónáeren?

Deze   diskussie   is   in  de  historie  vaker   gevoerd  en
uit  het   dossier  dat  we   in  dit   nuinmer  hebben  opge-
nomen,   mag  blijken  hoe  heftig.   In  dat   dossier  heb-
ben  we   3  historische   teksten  opgenomen,   waaruit
duidelijk  blijkt,   hoe  rond  de  eeuwwisseling  in  de
gelederen  van  de   Sozial  Demokratische  Arbeiterpar-
tei   Deutschland  met   dit   probleem  geworsteld  is.
Weliswaar  ging  het   toen  niet   over  kindertheater,
maar  over  de  noodzaaak   van   de   opbouw  van   een   socl-
alistische  kinderboekenrij.   De  standpunten  in  een
notendoB Kautsky:   "In  het   rumoer  van  de  strijd
zwijgen  de  kunsten   (...)   Pas  uit   de  zege  van  het
proletariaat  zal  een  nieuwe  bloei  van  de  litera-
tuur  kunnen  voortkomen.    (. . . )   Men  bespare  het  kin-
derlijke  verstand  theoriën  en  abstrakties.(. . .)   De
kinderli`teratuur  heeft  tot  taak  kennis  te  vergro-
ten  en  karakter  te  vormen,   maar  mag  geen  propaganda
voeren  voor  onze  zaak".
Liebknecht  en  Zetkin:   ''Het   lot   van  de  arbeidei.s-
jeugd  is   strijd.Wij   moeten  kinderen  opvoeden  tegen
alle  achterlijkheid  van  het  maatschappelijk  leven"
Het  was  een  diskussie  waarbij   veel  op  het   spel
stond.   Deze  diskussie  was   een  ondei.deel   van  de  dis-
kussie  over  het  totale  beleid  van  de  partij.   De
partij  koos  overigens  niet  voor  de  beste  opvattin-
gen:   ze  was   bezig  van  het   kommunisme  weg   te   groeien
naar  een  reformistisch  socialisme.   De  navolgers
van  Kautsky  gaan  een  stap  vei.der  en  beweren,naar
de  beste  burgerlijke  principes,   dat  je  het  kind  in
zijn  onbedorven  wereld  niet  moet   schokk-en  met  pro-
blemen  van  volwassenen.   ''Later  hebben  ze  nog  tijd
genoeg  voor  strijd".   Alsof  kinderen  niet  middenin
de  strijd  staan.   Alsof  ze  niet  de  direkte  terug-
slag  voelen  van  alle  maatschappelijke  problemen
van  hun  tijd.   Alsof  ze  niet   in  de  belangrijke  mo-
menten  van  klassenstrijd  hun  eigen  sterke  rol  ge-
speeld  hebben  en  spelen.

In  1929  verschijnt:   ''De  problemen  van  de  proleta-
rische  opvoeding"  van  Hoernle,   het  eerste  en  nog

steeds   meestomvattende  geschrift   over   "opvoeding
tot   strijd".   Ook  al   is  het  boek  van  Hoernle  hier
en  daar  erg  geschreven  op  omstandigheden  die   'his-
torisch  bepaald'   zijn  en  waarvan  de  aktualiteits-
waarde  te  betwijíelen  valt   (zo  spreekt  Hoernle  bij-
voorbeeld  over  de  waarde  van  de  socialistische  op-
voeding  in   jeugdbewegingsverband,   ondat   er  toen  ln
Duitsland  een  krachtige  kommunistische   jeugdbewe-
ging  bestond),   toch  blijft   het  een  handboek  van
grote  waarde.   In  het  hoofdstukje   "Ongeorganiseerde
vormen  van  massale  beïnvloeding  ván  kinderen"  ver-
kondigt  Hoernle  opvattingen  over  socialistische
kinderkultuur,   die  een  voortzetting  zijn  van  de
lijn  Liebknecht-Zetkin:   "Het   is   erg  belangrijk  dat
er  geleidelijk  aan  een  artistieke  en  literalre
traditie  op  het  gebied  van  de  proletarische  kinder-
literatuur  gaat  ontstaan,   die  de  konkurrerende
burgerlijke  smeerboel  ovei.tref t  in  het  psycholo-
gisch  aanvoelen  van  de   eigen  aard  van  het  kind  en
de  opgroeiende   jeugd,   in  bewuste  aanpassing  aan  de
jeugdige  voorliefde  voor  fantastische  heroïek,   in
levendigheid,   aanschouwelijkheid  en  spanning,   en
die   door  haar  proletarisch   idealisme,   d.w.z.   door
haar  intense  toewijding  aan  en  geestdrift  voor  de
vrijheidsstrijd  van  alle  tijden,   maar  vooral  van
de  aktuele  strijd  van  de   arbeidersklasse,   de  wer-
kende   jeugd   tot  bewuste   en   geharde  revolutionairen
Opvoedt„ .

Er  is   in  de   tijd  van  Hoernle  wat   afgestecheld  over
de  aard  van  kinderkultuur.   De  tegenstelling  tussen
"kinderen  de  essentiële  zaken  van  het  kapitalisme
en   het   socialisme  uitleggen"   en   "kinderen  boeien
en  ze  plezier  geven  door  je  boek  of  je  voorstel-
ling"   -een  tegenstelling  die  ook  heel  wat  aktuele
diskussies  over  socialistische  kinderkultuur  be-
heerst-     wordt   door  Hoernle   in  een   ''Brief   aan
Frits"   over   de   sprookjesmiddagen  van  de  Kommunis-
tische   jeugdbeweging  ontmaskert   als   een  schijn-
tegenstelling. :   Geen  kommunisme   zonder  plezier!"
(De  brief   drukken  we   in   dit   nummer  met   veel
graagte  af  als  vierde  tekst   in  het   dossier.)

Als  we  het  nu  eens   zijn  over  de  vraag  of  de   linkse
beweging  zich  moet   bezighouden  met   de  opbouw  van
een  socialistische  kinderkultuur,   dan  blijft  nog
de  vraag  of  kindertheater  een  prioriteit  heeft  voor
theatergroepen  die  zich  inzetten  voor  d`e  strijd-
kultuur.   Immers:   je  hebt  beperkte  tijd  en  middelen
en  .e  moet  derhalve  voor  de  ene  publieksgroep  kie-
zen  en  de   andere  onbespeeld  laten.

Ons  inziens  moet  bij  die  prioriteitstelling  het
volgende  overwogen  worden:   In  de  beweging  van   so-
cialistische  kinderkultuur  in  Vlaanderen  en  Neder-
1and  is   theater  een  vitaal  onderdeel.   Politiek
kindertheater  heeft  een  schare  van  mensen  geinspi-
reerd  en  gestimuleerd  om  te  komen  tot  een  praktijk
van  politieke  vorming  in  de   school.   Het   theater
heeft  binnen  de  beweging  naar  een  socialistische
kinderkultuur  een  sleutelpositie  verworven,   om-
dat  kennelijk  de  materiele  drempel  om  politiek
kindertheater  te  maken  in  eigen  beheer  lager  is
dan  de  materiele  drempel  van  het  zelf  boeken  uit-
geven,   of  platen,   om  maar  niet   te   spreken  van
Íilm.

ä?tgf:t=i=:a=Ï:e==nk:=áe=?:1?==áÏÈ?Ë:r?=e=::Ï-is,
tuigd,   maar  ook  de  ouders,   onderwijzers,   opvoeders,
speldocenten,   toneelmakers,   etc.   En  natuurlijk:
je  mag  het  effekt  van  één  voorstelling  niet  over-
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schatten,   maar  ook  niet  onderschatten.   Wanneer
kinderen  de  voorstelling  herkennen  als  een  moment
waarop  ze  serieus   genomen  worden     en  waarop  ze  niet
neerbuigend  en  met  halve  waarheden  en  hele  leugens
worden  benaderd;  wanneer  ze  ontdekken,   dat  tijdens
zo'n  voorstelling  en  daarna  hun  eigen  ervaringen
en  ideëen  belangrijk  zijn  en  meetellen,   zal  de
overdracht  van  zo'n  vooi.stelling  uitstijgen  boven
de  overdracht  van  het  dagelijkse  "verplichte"leren
en  wordt   zo'n  stuk  een  ingrijpende  ervaring,   die
zijn  invloed  kan  hebben  op  het   vei.dere   denken  en
handelen  van  de  kinderen.   Een  dergelijke  pedago-

gische  ontmoeting  tussen  kinderen  en  akteurs  is
overgens  een  precedent  dat   aan  onderwijzers  en  op-
voeders  veel   duidelijk  kan  maken  over  hun  eigen
praktijk  en  de  noodzaak  om  die  anders  aan  te  pak-
ken.
nDeopvoeding van  de  communistische  jeugd  mag  niet
daaruit  bestaan,   dat  men  haar  met  alle  mogelijke
opbouwende  redevoeringen  en  zedelijkheidsregelen
op  het  lijf  valt.   Niet  daaruit  bestaat  de  opvoe-
ding.   Wanneer  mensen  zien  hoe  hun  vader   en  moeder
onder  het   juk  van  de  grootgrondbezitters  en  kapi-
talisten  le,ven;   wanneer  ze  zelf  de  kwellingen  on-
dervinden,   die  hij   moet  dulden,   die  de  strijd  tegen
de  uitbuiters  opneent;   als  ze  zien  welke  offers
de  voortzetting  van  die  stríjd  kost,   om  het  ver-
worvene   te  behouden;   als  ze  zien  welk  een  verwoe-
de  vijand  de  grootgrondbezitters  en  kapitalisten
zijn,   dan  worden  deze  mensen  onder  deze  verhoudin-
gen  tot   communisten  opgevoed."

Wat  betekent  zo'n  citaat  uit   "De  taken  van  de
jeugd"  van  Lenin  nu  voor  het  politiek  kinderthea-
ter  ?  O.i.   formuleert  Lenin  in  dit  citaat  en  in  de
rest  van  de  brochure  de  volgende  drieledige  op-
dr.acht  voor  het  politiek  kindei.theater  en  de  kin-
derkultuur:   a.   Leer  de  kinderen  de  klassetegenstel-
lingen  in  hun  eigen  omgeving  herkennen  en  leer  ze
zich  identificeren  met  de  strijd  tegen  de  onder-
drukking  door  het  kapitalisme  in  hun  eigen  omge-
vin8;

b.   Leer  ze  inzien,   dat  die  onderdruk-
king  en  die  strijd  een  onderdeel  zijn  van  een  his-
torische  ontwikkeling,   zodat  ze  zich  niet   laten
ontmoedigen  door  tijdelijke  tegenslagen,   maar
leren  uit  de  strijd  van  vroeger  en  zien  hoe  over-
winningen  en  nederlagen  de  socialistische  maat-
schappij   stap  voor  stap  dichterbíj  brengen;

c.   Leer  de  kinderen  een  fantasie
(   een  visionair  denken  )   te  ontwikkelen,   die  hen

uitzicht  geeft  op  de  socialistische  maatschappij
en  die  hen  mogelijkheden  geeft  om  de  weg  naar  het
socialisme  mee  te  realiseren.
Nu  is  de  praktijk  van  de  socialistische  kinderkul-
tuur  in  Vlaanderen  en  Nederland  zodanig,   dat  er
een  zwaar  accent  gelegd  wordt  op  die  eerste  op-
dracht.   Onder  invloed  van  de  ontwikkelíngen  in  het
vormlngswei`k  met  werkende   jongeren  zijn  de  meest
bewuste  onderwijzers  en  kinderkultuurproducenten
er  toe  over  gegaan  om  het  "exemplarísch  leren"  als
basismethodiek  te  hanteren  in  de  kinderkultuur.
Het"exemplarisch  leren"   is   in  het  Duitse  vormings-
werk  met  vakbondsjongeren  min-of-meer  uit  nood
geboren,   omdat   die  jongeren  zo  door  het  onderwijs
en  de  opvoeding  dichtgetimmerd  zijn,   dat  deze  ma-
nier  van  leren  en  het  thematisch  uitgangspunt  er-
van,   n.1.   de  eigen  situatie,   ongeveer  het  enig
haalbare  zijn.

Bij  kinderen  ligt  dat  anders.   Natuurlijk,   de  helft
van  alle  kinderen  van  de  basisschool  wordt  dadelijk
via  het  LBO  die  dichtgetimnerde  werkende  jongere,
maar  vooralsnog  zijn  ze  erg  te  boeien  met  geschie-
denisverhalen,   met   fantasieverhalen  en  avonturen.
De  manier,waarop  ze  door  de  burgerlijke  kreativi-
teitsbevordering  bedrogen  worden,   is  voor  hen  nog
niet   zo  pijnlijk  geworden,   dat   je  ze  niet  op  hun
fantasie  zou  kunnen  aanspreken.   Derhalve  zullen
we  dus   de   sluizen  van  de  themastroom  geschiede-
nis  voor  de  kinderkultuur  wijd  open  moeten  zetten
en  dus  kinderen  als  tegenwicht  tegen  de  burgerlij-
ke  geschiedschrijving  met   zijn  pausen,   koningen
en  geniëen,   die  de  loop  van  de  menselijke  ontwik-
keling  zouden  bepalen,   de  geschiedenis  van  het
gewone  volk  voorhouden,   die  vertelt  hoe  de  inspan-
nlngen  en  de  strijd  van  de  arbeidersklasse  de  we-
i.eld  verderbracht  en  brengt,   ondanks  de  heersers
en  geniëen.   Derhalve  zullen  we  de  kinderen  duide-
1ijk  moeten  maken,   hoe  nu  in  onderwijs  en  opvoe-
ding  hun  fantasie  afgeleid  wordt  van  het  gebied,
waarop  ze  die   fantasie  nu  juist  nodig  hebben,   n.1.
de  verandering  van  hun  eigen  werkelijkheid.   En  hoe
ze  die  fantasie  zelf  onder  kontrole  kunnen  krijgen
en  in  kunnen  zetten  om  hun  lot  in  eigen  hand  te
krij8en.

Tenslotte  willen  we  in  deze  inleiding  de  vraag  be-
antwoorden:   Hoe  realiseren  we  in  het  politiek  kin-
dertheater  die  opdracht  ?  In  het  koi.t   (  naar  in
verschillende  artikelen  elders  in  dit  nummer  wordt
daar  verder  op  in  gegaan,)   1uidt  het  antwoord  op

.die  vraag:   a.   Wij   zullen  via  het  kindertheater  kin-
deren  op  een  zodanige  manier  informatie  moeten  ge-
ven  en  moeten  appeleren  aan  ervaringen,   dat  ze  de
konklusies,   die  wij  ti.ekken  uit  die  informatie  en
die  ervaringen  zelf  kunnen  kontroleren  in  hun  eigen
omgeving,   (   in  het  gezin,   op  school,   in  de  buurt,
in  TV-programma's,   etc.   )

b.   Zodat  ze  die  konklusies  ook  kunnen
hanteren    en  de  konklusies  ook  praktisch  iets  voor
ze  kunnen  betekenen.   Daardoor  versterkt  hun  hande-
len  de  overdracht  van  ons  politiek  toneel.

c.   We  zullen  die  konklusies  aan  ze
moeten  aanbieden  als  spannend  en  logisch  resultaat
van  de  handeling  op  het  toneel,   zodat  ze  zich  ver-
antwoordelijk  gaan  voelen  voor  het  verloop  van  het
stuk  en  de  konklusies,   waar  het  stuk  naar  leidt,

d.   Zodat   de  overdracht  van  het   stuk
een  aanzet  kan  zijn  tot  de  vorming  of  de  verster-
king  van  een  eigenzinnig  interpretatiekader  voor
de  kinderen,   ondanks  de  druk  van  opvoeding  en  on-
derwijs  in  een  andere  richting.

e.   Ons   stuk   zal  voor  onderwijzers  en
ouders   een  pleidooi  moeten  zijn  om  de  opdracht,
die  wij   ons   gesteld    hebben,   over  te  nemen  en  mee
ten  uitvoer  te  brengen.

Peter  Duhèn,
Jan  Smeets.
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2.     DOSSIER:      KAUTSKY.    LIEBKNECHT,    ZETKIN    EN   HOERNL[    OVER    K]NDERKULTUUR

1.    ''PROPAGANDA   0F   KARAKTERVORMING" ,    KARL   KAUTSKY
OVER   DE   TAAK   VAN   DE   SOCIALISTISCHE   KINDERLITERA-
TUUR.    1893.

(. . .)   In  elk  geval  kan  uiteenzetting  en  pi.opage-
ring  van  onze  uitgangspunten  niet  de  opgave  van
onze  je'ugdliteratuur  zijn.   Men  moet  de  kinderher-
sens  theorieën  en  abstrakties  besparen.   Ook  de  een-
voudigste  samenhangen  in  de  natuur  en  de  maatschap-
pij  kunnen  zij   slechts  langzamerhand  begrijpen
en  stellingen  die  ons  gemeenplaatsen  líjken,   moe-
ten  zij  leren  begrijpen.
Slechts  voor  het  konkrete  staan  de  kinderhersens
open.   Net  als  de  school  heeft  ook  de  kinderlitera-
tuur  voornamelijk  de  opdracht  om  door  meningen  en
Íeitelijke  mededelingen  de  kennis  van  de  kinderen
te  vergroten  en  door  het  voorbeeld  hun  karakterT
vorming  te  beinvloeden( . . . )

(...)   Het  sociale  milieu  is  het  belangrijkste,   het
doorslaggevende   (   als  het  gaat  om  karaktervormlng,
red.)   Maar  ook  het  literaire   is  van  betekenis.   En
al   is  het  minder  belangrijk;   het   is  des  te .gemak-
kelijker  te  veranderen  en  doelmatig  vorm  te  geven.`Als  we  zeggen  "gemakkelijkei`",   dan  moeten  we   dat

natuurlijk  als  gemakkelijker  in  relatieve  zin  op-
vatten.   Het   is  gemakkelijker  in  gedachten,   dan  in
werkelijkheid  voor  onze  kinderen  een  gezonde  omge-
ving  te  scheppen;   het  is  gemakkelijker  om  een  socl-
alistisch  boek  te  schi.ijven,   dan  een  sociale  her-
vorming  door  te  voeren,   om  van  een  revolutie  hele-
maal  maar   te  zwijgen.
Maar  daarmee  is  nog  niet   gezegd,   dat  men  een  goede
en    doelmatige  literatuur  uit   de  mouwen  kan  schud-
den,   of  dat  men  deze   zomaar  even  tevoorschijn  kan
roepen.   Ook  de  schepping  hiervan  is  gebonden  aan
bepaalde  voorwaarden.   Het   lijkt  ons  waarschijnlijk,
dat  de  periode  van  het  opkomend  proletariaat,   waar-
in  we  leven,   niet  tegelijk  een  periode  van  bloei
van  belletrie  wordt,   zoals  de   periode van  de  op-
komst  van  de  bourgeoisie.   Op  zijn  minst  wijzen  onze
ei.varingen  tot  nu  toe  in  deze  richting   (. . .)

(. . .)   Dat  Peetje  moed  en  alle  geestelijke  kracht,
die  het  proletariaat  ten  dienste  staat,   slokt  de
strijd  op,   de  klassestrijd.   Voor  het  bezingen  van
de  klassestrijd  in  onberispelijke  wijsjes  blijft
noch  voldoende  moed,   noch  voldoende  kracht  over.
Ook  op  de  uit   de  bourgeoisie  voortkomende   elemen-
ten,   die  zich  bij  het  proletariaat  aansluiten  en
erin  opgaan,   wordt   door  de  klassestríjd  een  be-
roep   gedaan   (. . .)

(. . .)   En  de  vooruitzichten  op  een  proletarische
kunst  worden  er  niet  beter  op.   "Inter  arma  silent
artes",   in  het  krijgsgewoel  komt  de  kunst  niet  aan
het  woord;   hoe  revolutionairder  de  tijden,   hoe
slechter  de  vooruitzichten  van  de  belletrie  en  de
kunst  überhaupt  zijn.   In  de  vorige  eeuw  in  Frank-
rijk  liep  de  kunst  meer  terug,   naar  mate  de  revo-
lutie  naderde.   Niet  uit  de  strijd,   eerst  uit  de
overwinning  van  het  proletariaat  zal  een  nieuwe
bloei  van  de  literatuur  voortkomen   (. . .)

(. . .)   Een  goede  belleti.ie  voor  de   jeugd  te  schep-
pen  is  echter  nog  moeilijker  dan  voor  volwassenen.
Naast   f antasie  en  uitbeeldend  vermogen  vereist  het
ook  een  diep  begrip  van  de  kinderziel.   Wij   verwach-
ten  dan  ook  niet,   dat  de  rijkdom  van  de  poëzie,
ook  op  dit  punt,   snel   tot   ons   zal   komen   (...)

(. . .)   Onze  jeugdliteratuur  moet   geen  socialistil
sche  propaganda  bedrijven,   maar  karakter  vormen,
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zij  moet  alle  kiemen  in  de  kinderen  proberen  te
ontwikkelen,   die  de  huidige  maatschappij  maar  al
te  gemakkelijk  aantast,   de  weetgierigheid,   de
trouw  aan  zijn  overtuiging,   het  verlangen  om  de
onderdrukten  en  zwakken  te  helpen,   de  onbaatzuch-
tigheid  tegenover  kameraden,   maar  ook  tegenover
het  zelfbewustzijn  van  de  vijand,   van  de  heren,
de  haat  tegen  onderdrukking  en  gemeenheid,   de  ver-
achting  van  alle  vleierij  en  slaaf se  onderworpen-
heid   (...)

2.    "OPVOEDEN   TOT   STRIJD",KARL   LIEBKNÉCHT   IN   DEBAT
MET   DE   RECHTSE   mERDERHEID   vAN   HET   PRulsISCHE   mIS
VAN   AFGEVAARDIGDEN.    1911.

Ja,   mijne  heren,   dat  zou  u  toch  duidelijk  moeten
inzien:   Wij  kunnen  de  arbeidersjeugd  geen  ''Heia
poppeia"   laten  zingen,   wij   kunnen  ze  geen  "Slaap,
kindje,slaap"laten  zingen,   zoals  u  dat  het  liefst
zoudt   zien.    (Tegenspraak  van  rechts.)   Wij  moeten
wakkermakende  en  krachtgevende  gedichten  en  kracht-
gevende  artikelen  (Grote  vrolijkheid  rechts  en
in  het  centrum.)  wij  moeten  de  jeugd  een  sterke
en  wakkerschuddende  kost  geven,   wij  moeten  haar
een  strijdkost  geven.   Het  lot  van  de  proletarische
jeugd  is  niet  slaap  en  dromerijen,   maar  een  strijd,
die  deze  jeugd  door  het  maatschappelijk  systeem,
door  u  en uw gewelddadigepolitiemacht  onophoudelijk
opgedrongen  wordt.   Daar   is  geen  uitwíjken  mogelijk.
U  zoudt  ze  willen  opvoeden  tot  slapen,   tot  uitbui-
ting,   tot  politiek  staatsslavendom.   (Afgevaardigde
Freiherr von.Reitzenstein:"Neen,   tot  tevredenheid". )
Dat   is  het  verschil,   dat  bestaat  tussen  ons  en  u.
Wij   willen  ze  opvoeden  in  een  geest  van  oorlog,
natuurlijk  in  een  edeler  betekenis,   dat  u  aan  die
woorden  geeft:   niet  chauvinistisch-oorlogszuchtig,
niet   in  de  geest,   die  ze  er  toe  bereid  moet  maken,
om  op  vader  en  moeder  te  schieten,   maar  oorlogs-
geest  in  de  zin  van  een  oorlog  tegen  de  achterlijk-
heden  van  ons  maatschappelijk  leven  en  tegen  alle
gévaren   ,   waardoor  de  proletarische  jeugd  achter-
volgt  wordt,   oorlogszuchtig  tegen  elke  vorm  van
reaktie,   zoals  zij   in  Duitsland  .en  Pruisen  huishoudt
en  steeds  brutaler  de  kop  op  steekt.   Er  zijn  aan-
merkingen  gemaakt  op  het   feit  dat  wij   zoveel   aan
zogenaamde  revolutionaire  geschiedenis  doen.   Mijne
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heren,   het  zal  waar  zijn,   dat  ook  in  het  blad
"Arbeiterjugend"  meer  over  revolutie  geschreven
wordt  dan  in  uw  jeugdtijdschriften.   Daarvoor  is  een
heel   goede  reden,   n.1.   dat  het  onderwijs  de  revolu-
ties  überhaubt  wegtovert  oí  daar,   waar  ze  toch  ver-
meld  worden,   persifleert.   Nooit  worden  ze  met  hun
werkelijke  betekenis  en  naar  waarheid  vermeld.   t;en-
zij   het  gaat  om  een  revolutie  van  bovenaf ,   die
dan  ook  slaafs  bijgekleurd  wordt.
Daarom  moeten  wij   de  revolutionaíre  geschiedenis
bevorderen  in  het  belang  van  een  evenwichtige  vor-
mlng  van   de   jeugd.
En  dan,   mijne  heren,   wilt  u  het  bestrijden,   dat   de
revolutionaire  perioden  de  interessantste  tijdper-
ken  zijn,   waarin  het  wezen  van  de  maatschappij   en
haar  struktuur  zich    als  het  ware  tot  op  het  merg
in  de  beenderen  blootlegt  en  dat  juist  daarom  hier
juist  de  drijfveren  van  de  gehele  menselijke  ont-
wikkeling  het  beste  herkend  kunnen  worden  ?
Dan  is  er  ook  nog  het  heroische  moment,   dat   in  de-
ze  revoluties  naar  voi.en  treedt  en  dat  bij   de  pro-
letarische  jeugd  vanzelf  een  belangstelling  voor
dit  deel  van  de  geschiedenis  oproept.   Dit  is  geen
heroisme  van  mensenslachterij,   maar  een  heroisme
van  zelfopoffering  voor  de  grote   idealen  der  mens-
heíd,   voor  de  vooruitgang  van  het  menselijk  ge-
slacht,   en  in  deze  zin  ligt  er  juist  in  de  revo-
lutionaire geschiedenis iets  ongemeen  groots,   iets
ideaals  bevat,   iets  waarnaar  de  proletarische
jeugd  letterlijk  hunkert.
Niettegenstaande  al  uw  pogingen  uw  eigen  jeugd  in
haar  jeugdige  wezen  geestelijk  te  tirannisei.en,   is
ook  uw  eigen  jeugd  nog  net  als  honderd  jaar  gele-
den  enthousiast  voor  de  revolutionaire  gezangen,
die  Schiller  gezongen  heeft.   En  het  heftige  woord
"In  Tyrannos",   dat  Schiller  zijn  grote  jeugdwerk
als  motto  meegaf ,   doet  ook  de  harten  van  uw  eigen
jeugd  nog  beven.   Het   ligt   in  het  wezen  van  de
jeugd,   dat  zij  voor  een  dergelijk  revolutionair
vuur  een  levendig  gevoel  heeft,   en  u  laat  uw  eigen
jeugd  wel  Schiller  lezen  en  uitrazen  in  deze  ''kin-
derzíekten;   want  straks  komen  ze  toch  terug  naar
de  stal.   Maar  wanneer  de  proletarische  jeugd  zich
maar  in  de  verste  verte  die  mate  van  politieke
vorming  en  bewegingsvrijheid  zou  permitteren,   die
uw  jeugd  heeft,   dan  komt   de  politie,   dan  komt  het
ministerie  van  kultuur  en  dan  wordt  haar  het  leven
zuur  gemaakt.

3.    "PROGRESSIEVE   KINDERBOEKEN   ZIJN   NOG   GEEN   SOCIA-
LISTISCHE   KINDERBOEKEN" ,    FRAGMENT   UIT   KLARA   ZET-
KIN'S   REDE   vooR   DE   spD-I>ARTI]DAG   TE   MANNmlM.19o6.

Wij   als  socialisten  kunnen  de  progressieve  kinder-
1iteratuur  niet  zomaar  voor  onze  kinderen  overne-
men.   Deze  literatuur,   hoe  voortreffelijk  arti-
stiek  en  literair  zij  grotendeels  ook  is,   staat
lijnrecht  tegenover  onze  wereldvisie.   Daarin
worden  hier  en  daar  militairisme,   chauvinisme,   oor-
1og  en  gelovigheid  e.d.   behandeld  volgens  een  op-
vatting,   die  letterlijk  een  klap  betekenen  in  het
gezicht  van  onze  eigen  opvattingen  over  oorlog,
vaderlandsliefde,   militairisme,e.d.   Maar,   kamera-
den,   zwaarder  nog  dan  de  tegenstellingen,   die  op
dit  gebied  de  goede  burgerlijke  literatuur  bevat,
weegt  dat  wat  ze  niet  bevat  en  wat  ze  niet  wil  ken-
nen.   Ze  zwijgt  over  de `idealen  van  broederschap,
van  solidariteit,   van  strijd-en  arbeiderskame-
raden,   van  de  proletarische  vrijheidsliefde;   koi.t-
om,   zlj  kent  niet  de  sociale  deugden,   die  de  pro-
1etarische  klassestrijd  voortbrengt,   die  zij  no-
dig  heeft  en  die  ontstaan  uit  de  basis  van  onze
socialistische  wereldvisie.   Zo  heeft  uitgeverij
Callway  bijv.   een  voortreffelijke  verzameling
gedichtenboeken  uitgegeven,   zoals  de  "Spielmanns-
bücher"  van  Weber,   die  door  de  ''Kunstwart"  aanbe-
volen  werden  en  die  ook  door  een  socialistisch
blad  zonder  voorbehoud  krítíekloos  geprezen  wer-
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den.   Enkele  daarvan  zijn  vanuit  pedagogisch  stand-
punt  ware  juweeltjes.   Nemen  we  die  deeltjes,   die
voor  ons   speciaal   in  aanmerking  komen:''Arbeid"   en
"Helden".   In  de  bundel   "Helden''  worden  alle  soor-
ten  helden  gevierd:   helden  die  voor  het  vaderland
stierven,   helden  van  trouw  e.d.,   maar  één  held  ont-
breekt  erin:de  held  die  voor  de  vrijheid  vecht  en
Sterft.   In  het  boek  "Arbeid"   1eert  u  in  artistiek
prachtige  vormen  de  arbeider  kennen  in  de  meest
verschillende  aspekten,   maar  u  leert  hem  niet  ken-
nen  als  de  man  die  zich  met  zijn  kameraden  organi-
seert  en  die  met  hen  samen  vecht.   U  leert  de  lij-
dende  proletarier  kennen,     de  volgens  de  opvattin-
gen  van  de  burgerlijke  maatschappij     plichtsge-
trouwe  proletarier,  maar  niet  de  arbeider  als  re-
bel,   als  vechter  tegen  het  kapitalistische  ekono-
nische  stelsel.   Dit  toont  duidelijk  waarom  wij  de
prijzenswaardige  en  voor  een  deel  vanuit  pedago-
gisch  en  artistiek  standpunt volmaakte produkten
van  de  bourgeoisie  voor  onze  kinderen  niet  klakke-
1oos  mogen  overnemen.   Maar  wij   kunnen  wat   van  bur-
gerlijke  kant  gemaakt  wordt  als  waardevolle  voor-
arbeid  waarderen  en  gebruiken  en  als  voorbeeld  ne-
men  voor  de  wijze  waarop  en  de  richting  waarin  wij
verder  moeten  werken   ( . . . )

4.    EDWIN   HOERNLE   0VER   "PLEZIER   EN   STRIJD",    FRAGMEN-
TEN   UIT   EEN   BRIEF   UIT   1929   0VER   DE   SPR00KJESMIDDA-
GEN   VAN   DE   KOMMUNISTISCHE   PARTIJ.

(...)   Je  hebt  groot  gelijk  als  je  schrijft:   "Juist
in  een  kapitalistische  maatschappij  kun  je  je  een
blije,   zorgeloze  jeugd  niet  voorstellen''.   Maar
hebben  wij   het  tegendeel   beweerd?   (. ..)
(. . .)   Je  vraagt:   ''Wat  bereiken  we  met   de  sprookjes-
middagen  van  de  partij?"  En  je  antwoordt:   "Weinig.
De  kinderen  hebben  maar  een  paar  leuke  uren  gehad,
maar  een  paar  uur  van  ellende  vergeten  en  hebben
ook  gelachen.   Maar  voor  de  rest  hebben  ze  weinig
gehad,   en  ze  zijn  geen  stap  dichter  bij  ons  doel
gekomen".                                                                                  ``
Frits,   Frits:   Wat  ben  jij   een  filister;   uit  jouw
kritiek  blijkt  wat  voor  schoolmeester  je  bent!
Onze  kinderen,   proletarische  kinderen  hebben  een
paar  fijne  uren  van  echt,   ongestoord  plezier  be-
1eefd-  en  jij  noemt  dat  weinig:   Ben  jij   dan  geen
kind  geweest?  Weet   je  dan  niet  wat  het  betekent
voor  een  kind?  Wat  een  veerkracht,   wat  een  groei-
kracht  wordt  er  op  die  manier  door  een  paar  uur
van  echt  plezier  teweeg  gebracht.   (. . .)
(.. .)   Duitse   schooimeestèr:   in  eik  uur  moet  een
bepaalde  taak    volbracht  worden,   een  bepaald  on-
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derwijsdoel  bereik,t  worden.   Denk  je  dat  je  op  die
manier  communisten  kunt  opvoeden?  Denk   je,   dat
onze  kindei.en  betere  communisten  worden,   a.ls   zij
zo  intensief  mogelijk,   geheel  volgens  plan  worden
opgetrommeld  en  bewerkt?  Kinderen  bewerken:   Luis-
ter  nou  eens:  Als  dat  niet  riekt  naar  het  klaslo-
kaal,   naar  het  schoolboek  en  het  rietje!   Je  hebt
wel  zo  welwillend  toegegeven,   dat  je  rekening  moet
houden  met  leeftijd  en  aanleg.   Maar  ik  zeg  je,   je
moet  niet  alleen  letten  op  leeftijd  en  aanleg,
maar  vooral  op  de  levensbehoef ten  van  het  kind
zelf ,   het  grote  verlangen  naar  plezier,   1icht,
zon.   Wat  heeft  een  kind  eraan  als  we  zeggen:   na
de  revolutie  zul  je  plezier  hebben,   oÍ:   in  de
Sowjet  Unie  ginds  hebben  de  proletarische  kindei.en
een  zonnige  jeugd.   Nee,   hier  lijden  onze  kinderen
honger,   hier  huilen  ze,   hier  komen  ze  om  van
ellende,   hier  komt  het  er  ook  vandaag  op  aan  ze,
ondanks  dat  vervloekte  kapitalisme,   de  kans  te
geven  voor  zover  dat  mogelijk  is  om  groter  te  wor-
den  en  gezond  te  blijven.   Je  zegt  dat  ze  in  staat
moeten  worden  gesteld  om  communisme  tot   stand  te
brengen.   Denk  je   dat   de  vestiging  van  het   commu-
nisme  er  zal  komen  zonder  plezier,   zonder `dat  men
in  staat  is  plezier  te  maken?  Denk  je  dat  dat
alleen  kan  gebeuren  in  alle  ernst  en  niet  met  ple-
zier?  Integendeel.   Er  is  geen  revolutionair  die
niet  behalve  een  ijzeren  gestrengheid  tegenover
zichzelf  en  tegenover  anderen  ook  niet  het.plezier
in   't   geven  en  nemen  nodig  had.
Kijk  ze  maar  eens   aan,   Liebknecht,   Luxemburg,
Lenin!   Hoe  ze  plezier  konden  hebben,   hoe  kinder-
lijk  ze  in  hun  diepste  wezen  waren.   En  dat  is  nou
juist  het  geheim,   de  bron  van  hun  kracht  om  te
wei.ken  en  te  strijden:   (. . .)
(. . .)   Als   ik  hoor  spreken  over  sprookjes  met  een
strekking,   denk  ik  aan  een  bittere  pil  met  een
suikerlaagje  erom  heen.   Want  de  pil   smaakt   je
beter.   Daarom  moet  er  suiker  om  heen,   dan  slikken

de  kinderen  hem  tenminste.   Tegen  die  pillen  met
suiker  heb  ik  niets.   Op  zijn  tijd  hebben  ze  hun
nut.   Maar  niet  altijd.   Of  mogen  we  soms  niet  blij
zijn  om  een  stuk  snoepgoed  niet  omdat  het  voedzaam
is,   maar  gewoon  ondat  het   lekker  is?  Of  moeten  we
als  een  we  een  boeket  bloemen  zien  altijd  maar
denken  aan  de  landbouw,   aan  het  tuindersbedrijf ,
de  maatschappelijke   positie   van  de  boer  etc.   etc.
Moeten  we  niet  het  recht  hebben  van  dat  boeket
bloemen  ook  gewoon  te  genieten  als  dat  boeket
bloemen?   ( . .  . )
(...)  Je  hebt  helemaal  gelijk  Frits,   als  je  ervoor
waarschuwt,   om  alleen  maar  een  stuk  snoepgoed,
alleen  maar  een  boeket  bloemen  te  geven.   We   zijn
ook  echt  niet  van  plan  voor  onze  kinderen  alleen
maar  sprookjesavonden  te  verzorgen.   Maar  evenmln
alleen  maar  maatschappelijke  voorli?hting.   Je
spreekt  niet  alleen  over  het  comnunisme,je  leeft
er  ook  naar.   Op  de  sfeer  die  er  in  onze  kinder-
groepen  heerst  komt  het  aan.   Niet  de  woorden  kapi-
talisme,  proletariaat,  klassenstrijd,  revolutie,
dictatuur  enz.   naken  iemand  tot  communist,   maar  de
beleving  van  die  woorden  in  de  dagelijkse  st`rij.d,
zoals  die  zich  voordoet  in  de  school,   op  straat,
thuis,   kortom  in  het  alledaagse  leven  van  het  kind.
Het  is  onze  taak,   die  strijd  te  bevorderen,  het
kind  sterk  te  maken  door  zijn  proletarisch  gevoel
te  ontwikkelen.   Daartoe  dienen  in  bescheiden  mate
ook  onze  sprookjesmiddagen.   Het  revolutionaire
proletariaat  als  vreugde-schenker,   is  dat  niet  iets
bijzonders?

(De  Í;eksten  í,rL  drit  dDsster.  z±órL  orwer:l<or.t  te  vb:i'r
den  i,n  ''Das  PoZ,i,ti,sche  Kómáerbuclï'  vam  Di,eter.
Róclúer.,   Luchi;er.ha:mdDer.Lag ,   Dcïrrrristad±  7Á:má  Newjrieá
í#o3;pDe%rerDtu%eónn3gMV%Báu%de#vSoseóte,rEÉ£cgeHLu%seernás,

Ccmi,eL  Ver.harrme  en  Jcm  Smeet,s. )

3.     BESTAAT    ER    [EN   "KINDERBEWUSTZIJN"  EN   WAT   IS  "S00lALISTISOHE   FANTASIE"  ?

In  1972  verscheen  er  bij   Van  Gennep  een  bundel  op-
stellen  en  artikelen  over  "Socialistische  Opvoe-
ding"  onder  redaktie  van  Jacques  Meerman.   In  die
bundel  staat  het  artikel  "Kind  en  Politiek"  van
Frank  Nijssen,   dat  in  die  tijd  nogal  wat  verwar-
ring  gezaaid  heeft.   Er  was  weinig  theorie  te  vin-
den  voor  wie  politieke  vorming  met  kinderen  wilde
bedrijven    en  de  vrij  pessimistische  konklusies
van  het  artikel  van  Nijssen  misten  hun  uitwerking
dan  ook  niet  op  de  lezers,   die  met  grote  gretig-
heid  maar  ook  met  weinig  weerwoord  naar  de  bundel
grepen.

In  korte  trekken  is  de  inhoud  van  het  artikel  de
volgende:   De  politieke  instelling  van  kinderen
wordt  ai  bepaáid  in  de  eerste  jaren  van  het  ieven.
Nog  voor  de  kognitieve  fase  intreedt   (de  íase  waar
in  kinderen  hun  kennisvermogens  leren  hanteren)
ontwikkelen  kinderen  al  een  zwart-wit  kijk  op  de
wereld.  Die  "basisinstelling"  verwerft  het  kind  in
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de  opvoedingssfeer  van  het  gezin;   het  onderwijs
kan  later  slechts  een  nuancerende  en  daai.door  een
bevestigende  funktie  vervullen  t.a.v.   die  "basis-
instelling".   De  politieke  instelling  van  kinderen
wordt  bepaald  door  gedragsbepaling  en  overdracht
van  opvattingen  door  de  ouders.   De  materië1e  en
geestelijke  afhankelijkheid  van  het  kind  t.o.v.   de
ouders  maakt  de  bepaling  van  de  politieke  instel-
1ing  door  hun  ouders   zo  eífektief .   Via  informatie
kun  je  wel  onderdelen  van  de  politieke  opvattingen
van  kinderen  beïnvloeden,   maar  de  basisinstelling
blijft  stabiel.   Wel   zie  je  veranderingen  optreden
wanneer  de  materië1e  omstandigheden  van  de  kinde-
ren  zich  wijzigen.   Politieke  vorming  is  derhalve
geen  haalbare  kaart,   tenzij   het  systeem  van  de
burgerlijke  gezinsopvoeding  zich  op  grote  schaal
grondig  wijzigt.

Nijssen  ondei.streept  zijn  betoog  met  een  groot
aantal  uitslagen  van  sociologische  onderzoeken
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uit  Amerika.   De  politieke  instelling  is  ín  die  on-
derzoeken  te  meten  aan  de  appreciatie  die  kinderen
geven  aan  politieke  symbolen  als:   het  vrijheids-
beeld,   de  vlag,   de  president,   "Amerika  is  mijn
thuis"   e.d.
De  tei.men  "politiek  bewustzijn"  en  "politieke  in-
stelling"  hebben  kennelijk  maar  betrekkelijk  met
elkaar  te  maken.   Wanneer  een  kind  uit  de  ghetto's
van  de  grote  Amerikaanse  steden  zich  bewust  is
van  de  situatie  waarin  het  moet  leven  en  deelneemt
aan  de  strijd  van  de  ouders  voor  betere  levensom-
standigheden,   kan  het  toch  zijn,   dat  het  de  Ane-
rikaanse  vlag  de  mooiste  van  de  wereld  vindt.
Daardoor  wordt  het  begrip  "politieke  instelling"
-dat  door  de  burgerlijke  sociologie  gekreëerd  is
om  te  kunnen   'meten'-voor.  de  politieke  vorming
een  totaal  onhandelbaar  instrument.   Want  bij  de
politieke  vorning  gaat  het  er  niet  om,   de  appre-
ciatie  van  de  kinderen  voor  de  vlag  of  het  volks-
1ied  te  wijzigen.   Bij  politieke  vorming  gaat  het
er  om,bij  kinderen  de  íoute  opvattingen  t.a.v.   de
elgen  situatie  systematisch  af  te  breken  en  de
juiste  opvattíngen  te  bevestigen  en  te  versterken.
En  fout  en  juist  slaat  dan  op  hét;  al  of  niet  over-
eenkomen  van  die  opvattingen  met  de  úerkelijkhei.d
waarin  ze  leven.
Overigehs  maakt  het  onderzoek  geen  onderscheid
tussen  bijvoorbeeld  ontevreden  en  tevreden  ki.nde-
ren;.tussen arbeiderskinderen  en  middle-classkin-
deren;   tussen  kinderen  die  slecht  wonen  en  weinig
speelruimte  hebben  en  kinderen  die  goed  wonen  en
die  ruimte  in  overvloed  hebben;   tussen  kinderen  die
slecht  en  kinderen  die  goed  onderwijs  krijgen.   Er
bestaan  voor  Nijssen  geen  maatschappelijke  ver-
schí11en  tussen  kinderen  -al  beweert  Nijssen  wel  op
grond  van  zijn  Ameríkaanse  bronnen,   dat  de  materi-
ë1e  omstandigheden  van  invloed  zijn  op  de  politieke
instelling  van  kinderen.   Een  tweede  reden  om  de
pessimistische  konklusies  van  Nijssen  maar  te  laten
vergelen  in  de  boekenkast.
Een  derde  reden  daarvoor  vind  je,   wanneer  je  ont-
dekt,   dat   de  verschillende  onderzoeken,   waarop
Nijssen  terugvalt,   slecht  de  beïnvloeding  via  in-
formatieverstrekking  behandelen.   Maar  de  socialis-
tische  pedagogie  is  in  ieder  geval  het  stadium
voorbij,   waarin  iníormatie  het  enig  zaligmakende
politiseringsmiddel     geacht  werd.   De  verslagen  van
onderwijs-  en  opvoedingsekperimenten,   waarin  kinde-
ren  hun  eigen  werkelijkheid  onderzoeken  en  vanuit
de  ervaring  die  ze  in  dat  onderzoek  opdoen  samen
net  de  pedagoog  komen  tot  een  interpretatie  van  die
werkelijkheid  (en  tot  een  handelingsperspektieÍ)
geven  in  ieder  geval  aan,   dat  er  effektievere  me-
thoden  zijn  om  kinderen  te  politiseren,   dan  via
het  verstrekken  van  informatie.   Wanneer  je  bijvoor-
beeld  in  "Vorming"  van  december   '731eest,   hoe
Jörg  Richard  in  de  arbeiderswijken  van  Berlijn  met
kinderen  een  spelprojekt  doet,   waarin  zij   iedere
week  een  stap  verder  zetten  in  het   doorzien  van  de
eigen  situatie  en  weer  een  stuk  van  de  sluier  weg-
scheuren  die  opvoeding  en  onderwijs  voor  die  kin-
deren  over  de  werkelijkheid  heengezwaaid  hebben,
dan  kom  je  tot  de  ontdekking,   dat  het  pessimisme
van  Nijssen  voortkomt  uit  de  plaats  die  hij  in-
neemt  t.o.v.   de  kinderen:   hij   is  een  onderzoeker
en  geen  pedagoog.   Of  lievei.:   hij  kijkt  naar  kin-
deren  en  trekt  zijn  vérstrekkende  konklusies  in
plaats  van  met  de  kinderen  te  werken  aan  hun  be+.
vrijding  van  de  repressie,   die  het  kapitalistisch
opvoedings-  en  onderwijssysteem  üitoefent  op  kin-
deren.   Derhalve  zijn  de  konklusies  van  Nijssen  wel
bruikbaar  on  te  promoveren,  maar  niet  bruikbaar  om
te`-hanteren  in  de  praktijk  van  de  socialistische
opvoeding.   Derhalve  is  het  zo  janmer,   dat  indertijd
het  artikel  van  Nijssen  een  remmende  werking  heeft
igehad  op  allerlei  initia.tieven  om  te  komen  tot  een
socialistisch  onderwijsverzet  en  een  socialistische
kinderkul tuur .

J)at  wij  spreken  van  politiek  bewustzijn  van  kinde-
ren,  wil  bepaald  niet  zegen,dat  wij  geloven  in  het
bestaan  van  een  specifiek  kinderbewustzijh,   dat
Jzich  wezenlijk  onderscheidt  van  het  bewustzijn  van
volwassenen.   Allerlei  burgerlijke  pedagogische
theoriën  proberen  ons  ervan  te  overtuigen,   dat  de
"kinderziel"  zich  zo  fundamenteel  onderscheidt  van
het  bewustzijn  van  volwassenen,   dat   je  kinderen  ook
fundamenteel  anders  moet  benaderen  dan  volwassenen:-.
''daar  moet  je  kinderen  niet  mee  lastig  vallen  -
stoor  de  rust  van  de  kinderwereld  niet  -  ze  hebben
later  nog  tijd  genoeg  om  te  tobben".  En  voor  je  het
weet  hebben  die  burgerlijke  pedagogen  het  harde
feit  van  je  gestolen,   dat  kinderen  volop  leven  in
"volwassenenproblemen",   dat  ze  even  slecht  wonen
als  hun  ouders,   dat  ze  via  het  journaal  iedere  dag
weer  voor  het  blok  van  wanhoop  en  willekeur, . van
onrecht  en  ongelijkheid  gezet  worden,   dat  ze  met
de  politieke  pröblemen  in  hun  eigen  omgeving  erva-
rlngen  hebben  en  dat  ze  daar  ideeën  over  hebben.
En  voor  je  het  weet  gebruiken  ze  hun  macht  -want
hun  pedagogie  is  de  heersende  pedagogie-  om  jou  te
beletten  kinderen  serieus  te  nemen  in  je  werk.
Het  "kinderbewustzijn"  verschilt  slechts  gradueel
van  het  bewustzijn  van  volwassenen.   Kinderen  heb-
ben  minder  ervaring,  minder  kennis  en  dus  minder
referentiemogelijkheden  en  mogelijkheden  tot  inter-
pretatie.  Maar  tegelijkertijd  zijn  kinderen  vaak
veel  minder  intens  belast  met  vooroordelen  en  kon-
servatíeve  denkbeelden,   en  leggen  ze  een  grotere
bereidheid  aan  de  dag  om  dingen  aan  te  nemen,
waniieer  je  de  dunne  laag  ijs  op  de  oppervlakte  van
hun  bewustzijn  gebroken  hebt.   Die  graduele  ver-
schillen  gaan  ook  terug  op  de  marginale  maatschap-
pelijke  positie  die  kinderen  innemen.   Ze  nemen  nog
niet  deel  aan  het  produktieproces  en  daarom  maakt
het  niets  uit  wat  kinderen  zeggen.   ''Een  kind  en
een  gek  zegt  de  waarheid",   zegt  een  volkswijsheid
die  pijnlijk  nauwkeurig  aangee£t,   hoe  kinderen  van
de  ene  kant  toegestaan  wordt  om  het  vanzelÍspre-
kende  te  wantrouwen  en  wat  vaststaat  te  betwijf e-
len  en  hoe  kinderen  van  de  andere  kant  van  die
vrijheid  gebi.uik  maken  om  met  hun  naïviteit  te
provoceren,   zodat  er  iníormatie  vrijkomt.   Tenslotte
is  het  antwoord  van  de  burgerlijke  pedagogie  op    .
die  naïviteit  niet:  kinderen  te  leren  die  onder-
zoeksdrang  te  systematiseren  en  te  kontröleren
-ze  leert  de  kinderen  de  grenzen  van  de  tolerantie
en  het  risiko  van  het  zelfstandig  onderzoeken.  Zo
wordt  er  weer  een  belangrijk  vermogen  van  kinderen
gel ikwi deerd .

Voor  het  overige  valt  er  over  het  bewustzijn  van
kinderen  het  zelfde  te  zeggen  als  over  het  bewust-
zijn  van  volwassenen.   En  wat  arbeiderskinderen
betreít  valt  te  zeggen,   dat  het  proletarisch  beT
wustzijn  met  al  zijn  schommelingen  ook  bij  hen  al
aanwezig  is:   van  de  ene  kant  maken  ze  zich  geen
illusies  over  de  mogelijkheden  die  ze  hebben  om
aan  het  arbeider-worden  te  ontsnappen,   van  de  an-
dere  kant  leeft  ook  bij  hen  de  wil  om  zich  te  ont-
worstelen  aan  het  arbeidersbestaan.  En  in  tijden
van  verscherping  van de onderdrukking  versterkt  die
wil  zoals  ze  afzwakt  met  het  keren  van  het  getij
van  de  klassenstrijd.   Hierboven  hebben  we  al  min
of  meer  geformuleerd,   dat  de  opdracht  van  de  soci-
alistische  pedagogie  nu  juist  is:   werken  aan  de
bestendiging  van  die  wil  en  aan  de  aíbraak  van
dat  aspekt  van  het  bewustzijn,   dat  kinderen  zici
doet  neerleggen  bij  hun  situatie  en  ertoe  brengt,
om  hun  situatie  te  aanvaarden  als  de  "beste  van
de  bestaanbare  werelden".

In  het  boekje  "Märchen,   Phantasie  und  soziales
lernen"  van  Dieter  Richter  en  Johannes  Merkel,   dat
uitgegeven  is  bij  het  Basisverlag  iri  Berlijn,  wij-
zen  de  auteurs  op  een  belangrijke  beperking  in  de
praktijk  van  de  socialistische  opvoeding,   zoals
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die  op  veel  plaatsen  gerealiseerd  wordt.  Ze  Signa-
eren  dat  socialistische  opvoedingsalternatieven
vaak  een  realisme  hanteren,   dat  inzicht  wil  bren-
gen  in  de  realiteit,  met  een  grote  nadruk  op  voor-
lichting  en  met  een  verwaarlozing  van  een  appèi  op
een  eigen  aktiviteit  en  het  zelf  ontwerpen  van  een
perspektieÍ.  Een  realisme,   dat  kinderen  niet  mobi-
1iseert  tegen  de  onderdrukkende  werkelijkheid,`

-ondat  het  de  verlangens  en  úensen  van  die  kinderen
en  dus  ook  hun  íantasie  negeert.   Het  ontwikkelen
van  fantasie  bij  kinderen  tot  een  socialistische
fantasie,  namelijk  tot  een  fantasie  die  vanuit  de
beperkingen  van  de  wei.k`elijkheid  het   socialistisch
alternatieí  voor  die  werkelijkheid  formuleert  en    .
de  weg  naar  de  realisering  van  dat  alternatief ,   is
één  van  de  integrerende  onderdelen  van  de  pedago-
gische  opdracht  van  het  socialistisch  kinder-
theater,  naast  het  bijbrengen  van  een  historisch
bewustzijn  en  het  vermogen  om  de  klássentegenstel-
1ingen  in  de  eigen  werkelijkheid  te  ontdekken  en
te  bestrijden.   Maar  wat  moeten  we  nu  eigenlijk  den-
ken .bij  socialistische  fantasie?

Freud  formuleerde,   dat  fantasie  het  noodzakelijk
produkt  is  van  een  niet-bevredigende  realiteit.
''In  de  íantasie  worden  tegenwoordige  indrukken  met
verleden  wensen  en  toekomstige  vervullingen  ver-
bonden''.   Sinds  Marx  en  Engels  bestaat  er  echter
een  materialistische  wetenschapsbeoefening,   die
voor  nogal  wat  aanvulling  en  kritiek  kan  zorgen  op
de  psychologische  prehistorie.   Richter  en  Merkel
vatten  de  historisch-materialistische  kritiek  op
de  ideeën  van  Freud  over .fantasie  als  volgt  samen:
Een  onbevredigende  realiteit  is  geen  individuele
zaak,     de  fantasie  die  zij  oproept  is  dus  geen
individuele  uitdrukking  van  het  onbehagen  met  de
maatschappelijke  omstandigheden.   Zelfs  de  manier
waarop  de  íantasie  zich  uitdrukt  is  maatschappe-
1ijk  bepaald.   Ze  neemt  de  vorm  aan  van  maatschap-
pelijke  fantasievoi.men,   die  opvoeding,   onderwijs,
media,   e.d.   aan  mensen  opdringen.   De  belangrijkste
kritiek  op  de  ideeën  van  Freud  over  íantasie  is:
''Fantasie  is  niet -aiiéen  het  onbewuste  produkt  van
ongelukkige  levensomstandigheden,   maar  ook  een  be-
wuste  kritiek  op  die  omstandigheden.   Fantasié  heeft
niet  alleen  een  bespiegelende,  maar  ook  een  produk-
tieve  kwaliteit.   Om  het   scherp  te  zeggen:  wie  niet
in.staat  is,  bewust  te  fantaseren,   is  ook  niet. in
staat  om  voor  veranderingen  te  vechten".

Lenin:   ''Indi®n  de  mens  niet   het  vermogen  bezat   om
te  dromen,   om  af  en  toe  vooruit  te  lopen  op  het
heden  on  in  zijn  verbeelding  het  sanenhangend  en
volkomen  afgewerkt  tafereel  te  beschouwen  van  het

in  FJtiqá:hoven  staa:±  een bas+sschoQt,  waci%.vcm  áe  rr[:u-
ren vcm  de  spee7,pLaa±s  door  áe l<i,náeren beschilder.á
2!tón.  Het i,s  ve;r.btuffená.  de vaar'dighú,á dke  áe
ki;náer.en  op  l<iÁ:men br.engen met  een lwasi;,  bí,j  hÍ3b
tekenen vcm paa:Ï.áen,  bomen,  Z,amáeL±jke  sí,tuati,es. . .
.In  eerL paar  str.eken  treffen  ze  een  sc:haa:p.  Maar'
alLe  afbee7,dingen  op  áe  irïur.en  í3óón  'rbui,±erL"gepr.oá e:l+
Í;eer.d,   op  heÍ;  p7,cïi;f,e  7,cmá3   ±emóá7,  de  sc:hoo7, ri,dden
í,n  áe  Ví,jfáe  grioc)i;si;e  sbaá  vcm hef;  Zcïmá  sbaa,±.
Va:i'iaf  áe  speez;pLaa:És  z3óe  óe  áe  ±e  l<1eí,me  hu+zen van
het  ".PqúZ,i,psáor¥p".2zóe  óe  áe  hoge  f abrteksgebowen  em
áe  7,óchbTiasten  vcïn hef;  PSV-sÍ;adi,on.   Eí.  í3ouáem  al7,er-
Z,eé  mogez,i,ók.heden  zóón  cfm  de  l<i,náeÏ.en  2ií,ch  ái,rek±
te  Lcïéen  ¢nsptr.eren  op  áe mcïrier.  waa:rop  áe meri.sen tn
di,e  bwur.i; moetem  7,even  en weTken,   zoruler  áab  áe
kknáer.en  áe  speètpz,aa:±s  lwevem  Í;e  ver.1fl:Í;en.   Toeh
staam  áe  ïrru:ren  vo7,  cmcaái,sehe  spr>ookáes.
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werk  dat  nog  maar  nauwelijks  gestalte  krijgt  tus-
sen  zijn  handen,   dan  zou  ik  werkelijk  niet  weten,
welke  drijíveer  mensen  ertoe  zou  brengen  om  zulk
onvangrijk  en  moeiza.am  werk  te  presteren  op  het
gebied  van  kunst,   wetenschap,   of  het  praktisch
leven.   De  klooí  tussen  droom  en  werkelijkheid  heeft
op  zich  niets  schadelijks,   indien  tenminste  de  dro-
mer  ernstig  in  zíjn  droom  gelooft,   indien  hij  het
leven  aandachtig  observeert,   zijn  waarnemingen  ver-
gelijkt  met  zijn  luchtkastelen  en  -in  algemene
zin-  bewust  werkt  aan  de  verwezenlijking  van  zijn
droom'' .

Merkel  en  Richter  werken  deze   inz-ichten  in  hun  boe-
ken  verder  uít  naar  een  herwaardering  van  het
sprookje  als  opvoedings-en  politiseringsmiddel.   Ze
beschrijven  hoe  het  volkssprookje  een  reflektie  van
de  onderdrukking  geeít,   die  het  volk  verduurt  en
waar  ze  zich  van  de  ene  kant  bij  neerlegt,  maar  vai
de  andere  kant  onderuit  wil  komen.   Ze  tonen  aan,
hoe  de  burgerlijke  literatuur  het  sprookje  onscha-
delijk  maakt  en  omfunktioneert  tot  een  risikoloze
stoffering  van  de  kinderwereld.

Het  is  de  taak  van  de  socialistische  opvoeders,   het
volkssprookje  te  gebruiken  in  zijn  historische
waarde:   aan  de  hand  van  het  e.envoudige  maatschap-
.pijmodel   in  het  volkssprookje  kunnen  namelijk  de
klassetegenstellingen,   de  ondei:drukking,   de .uit-
buiting  en  het  verzet  daartegen  (  zij  het  dan  mees-
tal  individueel  en  instinktief-onbewust  )  duidelijk
gemaakt  worden.   Hoewel  deze   sprookjes,   door  hun
historische  bepaaldheid,   ook  met  begeleiding  en  in

bewerkte  vormen  niet  de  meest  ideale  vorm  van  lite-
ratuur  voor  kinderen  zijn,   moet,   volgens  Merkel
en  Richter,   de  "sprookjesschat"  toch  een  belang-
rijke  bron  van  studie  zijn  voor  socialistische  op-
voeders  en  producenten  van  kinder-strijdkultuur,
juist  omdat  zíj  het  belangrijke  element  van  de
progressieve  emancipatorische  íantasie  bevatten.
Deze  íantasie  komt  in  de  realistische  behandeling
van  de  onmiddelijke  leefwereld  úan  het  kind  te
weinig  aan  bod.   Het  mag  namelijk  niet  alleen  ons
doel  zijn  de  kinderen  juiste  (  marxistische  )  in-
formatie  te  verschafíen  over  hun  leeísituatie  en
die  van  volwassenen,   maar  we  moeten  tevens  aan-
sluiten  bij  hun  emotionele  en  fantastische  bele-
vingswereld  en  de  emancipatorische  kracht  daarvan
zo  grondig  nogelijk  benutten.
Voor  ons  betoog  is  dát  aspekt  van  de  ideëen  over
fantasie  van  Merkel  en  Richter  belang'rijk,   dat
fantasie  een  aktiviteit  moet  zijn,   die  kinderen
bewust  kunnen  hanteren.  Een  aktiviteit  die  niet  af-
leidt  van  de  werkelijkheid  of  kompensatie  biedt
voor  de  onbevredigende  werkelijkheid;   die  geen  in-
dividuele  idealistische  oplossingen  voor  de  maat-
schappelijke  problemen  aanbiedt  aan  de  kinderen,
maar  die  kinderen  ertoe  brengt,   om  vanuit  een
kritiek  op  de  situatie  waarin  ze  leven  en  de  weten-
schap  hoe  die  situatie  historisch  gegroeid  is,   te
komen  tot  de  formulering  van  een  socialistisch  per-
spektief ,  .dat  voor  hen  zelf  hanteerbaar  is.

Mia  Bundervoet ,
Jan  Smeets.

4.         HET   POLITIEK    K[NDERTHEATER    VAN    GRIPS

rlet  THEATER  FÜR  KINDER,   sLnds  Me±  1972  GRIPS   gehe-
ten,   ±s   ±n  3un±  L966  u±t  het  BERLINER  REICHSKABA-
j2ET  voortgekomen.   Het  toenmalige  Reichskabaret  is
ontstaan  tijdens  de  studentenbeweging  van  de  jai.en
zestig  en`hield  zich  bezig  met  politiek  kabaret.

De  eerste  stukken  die  het  Theater  Für  Kinder  des-
tijds  maakte  wai'en  typisch  anti-autoritaire  kinder-
st,ukken ,   zioELis  ''Stol<ker.Lol<  uná  Mi.ZltpóZ,tó" ,   "Mag:ó-
rr[óLóan  Pf eóf er.Li,ng" ,   ''Dí,e  Mugnog~kknáerN   en  "Balz,e.
MCzZ.Z,e,   jzzÁPe   %7ecz  Az.É%%r.''.    Door   deze   stukken   heen   is
een  ontwikkeling  af  te  lezen  die  parallel  1oopt  met
de  ontwikkeling  die  de  beweging  van  anti-autoritai-
re  opvoeding  met  name  in  Berlijn  in  die  jaren  door-
maakte  naar  een  opvoeding  in  socialistische  zin.

Bij  Grips  was  een  van  de  belangrijkste  stappen  van
het  anti-autoritaire  naar  het  socialistische(  of
politieke  )  kindertheater  wel  de  beslissing  om  de
kinderstukken  zich  voortaan  in  het  arbeidersmilieu
aí  te  laten  spelen  -  arbeiderskinderen  en  hun  erva-
ringen  en  problemen  kwamen  voortaan  centraal  te
staan  in  de  stukken.

In  de  anti-autoritaire  kínderstukken  ging  het  er
vooral  om,   om  kinderen  voor  ''vol"   aan  te  zien,   om
ze  te  Stinuleren  om  zich  te  bevrijden  van  de  auto-
riteit  van  de. volwassenen.   Toen  het  kindertheater
politiek  werd,   kwamen  er  begrippen  om  de  hoek  kij-
ken  als:   solidariteit  met  het  arbeiderskind,   struk-
turele  onrechtvaardigheid,  uitbuiting,  kollektivi-
teit  en  het  opkomen  voor  de  eigen  belangen  en  het
veranderen  van  de  eigen  situatie.

Zo  orï±sljoná  er.  een  thecï±er.  waarbn  áe  poLóti,ek  eco-
nomi,sche  oor.zakerL  vcm  áe  aLZ,edaagse  pr.obLemen  vcm
de  kórLáeren  getooná wor'áen  op  een Verrr!g.keti,áfte  em
ciamschoweLóáke  Tncüúeri.  Een  Í;hecï±er., . dst  -bm  tegeri:
stez,1,b:yg  tot  veet  cmdÍ3r.  ki,náer.thect±er.  Ïn  West. Ber'-
LÈán  eri bn  de  Bonásr.epubtóek  -  áe  k;ón4er.en nhet  ria;.-
aapt  en beLachez,óók  maak±.  maa:r  eep .±h_ea±er.,  waa:r:.n
áó  ak±eur.s  als  voZ.üasse:yien í,n  een l<i,máer'roL  par.ti,á
ki,ez3en  voor.  de  k:krLáer.en.

HOE   BRENGT   GRIPS   DEZE   0PVATTINGEN   IN   PRAKTIJK   ?

Het  Gi.ipstheater  maakt  zijn  stukken  in  de  eerste
plaats  voor  die  groep  ki.nderen  en  jongeren,   die
het  meest  gebaat  zijn  bij  de  verandering  van  hun
maatschappelijke  positie,   n.l.   arbeiderskinderen.
De  stukken  worden  vanuit  de.  situatie  van  de  kinde-
ren  geschreven  -ze  spelen  thuis,   op  school,   op
straat,   in  het  klubhuis,   enz.   In  die  situatie  wor-
den  dan  een  of  meerdere  problemen  gesignaleerd  en
uitgewerkt.   Dat  kan  het  enige  Startpunt  zijn  om  de
kinderen  iets  duidelijk  te  maken  over  het  kapitalis-
tisch  systeem  dat  onder  al  die  problemen  ligt  en
ze  veroorzaakt  en  versterkt.   Die  problenen:   het
autoritaire  gedrag  van  oudei.s  en  onderwijzei.s,   de
eentonige  en  uitzichtloze  situatie  thuis  en  op
school,   het  rolgedrag  dat  ze  opgedrongen  krijgen,
de  manier  waarop  hun  fantasie  en  hun  kreativiteit
beknot  en  gericht  worden,   de  manier  waarop  ze  door
de  reklane  tot  konsumptie  opgejut  worden,   hun  hang
naar  kompensatie  voor  hun  onbevredigende  werkelijk-
heid,   de  identifikatie  net popster.ien,   aggressivi-
teit  en  kriminaliteit,  hun  problemen  net  sexuali-
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teit,   vooroordelen  met  betrekking  tot  gastarbeiders
en  hun  kinderen,   wat  ze  meenaken  van  de  zogenaamde
gelijke  kansen  voor  iedereen,   etc.   Het  zijn  evenzo-
veel  thema's  voor  het  politiek  kindertheater.

Vanuit  een  of  meerdere  van  deze  thema's  wordt   een
verhaal  ontwikkeld,   waarin  deze  problemen  terugge-
voerd  worden  tot  hun  maatschappelijke  oorzaak.
Grips  probeert  die.thema's  zo  realistisch  mogelijk
uit  te  werken;   de  tegenstellingen  worden  getoond
oí  de  kinderen  ontdekken  de  tegenstellingen  in  het
verloop  van  de  toneelhandeling,zonder  dat  de  ak-
teurs  de  waarschuwende.  vinger  opsteken  of  het  pu-
bliek"beleren''.  Grips  gaat  er  vanuit,   dat  wat  het
publiek  zelf  kan  konkluderen  een  grotere  uitwerking
heeft  op  het  dènken  en  handeien  dan  het  geven  van
pasklare  konklusies  door  de  persónages  die  in  het
stuk  optreden.   De  gebeurtenissen  in  de  stukken  van
Grips  zijn  nooit  uitzonderlijke`,   individuele  bele-
venissen,   maar  "exemplarische"  gebeurteníssen,die
voor  een  grote  groep  kinderen  in  hun  werkelijkheid
terug  te  vinden  zijn  -  het  gaat  er  immers  om,   on
de  problemen  niet  als  persoonlijke,   maar  als  gemeen-
schappelijke  problemen  te  herkennen,   waarvan  de
ooi.zaak  ligt  in  de  organisatie  van  de  maatschappij.

AZ,  stacm be;paaláe  pr.obLeemsÍ;ez|óngen  cei'i:±r.aal  tn
een  stuk,   toch  wor.áen  áeze  iTiet  op23et  ni,eÍ;. Z,osge-
maak±  vcm  c[náer.e  áeeLprobLemen.   Af E3ondÉ3r.Lí,j7<e  pr.o-
bz,emen  komen  voor.b  út  de  l<o.rrrpLel<shei,á vcm  maa:b-
schc[ppeLójke  ver.schi,ónseLen  en het  ós  áúst  di,e
lwrrrpz,ekshei,á  dke  op  de  eer.ste  pLaa±s  door.  ki,ndier'en
ervaÏ.en  wor.d±.  Een  afzondeLí,ól<e  be:ham,áeLtng  vcm  pr'o-
bz,emen kc[iíL  geen  vozled±g  beeLá  vcüiL  de  Tnaa±scha:ppe-
Lójke  mecha:násmen  Z,ct±en  zí,en.   Khnáer.en  ervcii.en  hum
pr'ob7,emen ri,et  als  af zonder?7Á,ák.e  pr'obl,emen,  rriaa  cils
een  opteLsom  vam  gebëúr.Í;eri.ssen  di,e  ezkaar  bebnvz,oe-
den  en heÍ;  ós  jui,sÍ;  nooáí3akeLóók  om  áuiáe7,ójl<  te
maken  dat  al  dÍ3í3e  pr.obLemen  op  áezezfde  oor.í3aken
±er.ug  te  voer'en  23i,án.

JE   VERANDERT   NIET   VAN   DE   ENE   DAG   OP   DE   ANDERE.

Het  is  belangrijk  on  te  onderkennen  dat  kinderen
in  hun  dagelijkse  situatie  kinderen  en  volwassenen
meemaken  met  zeer  verschillende  bewustzijnsniveaus.
Dit  inzicht  wordt  in  de  stukken  van  Grips  geè.ffek-
tueerd:   in  die  stukken  spelen  de  dromer  of  de  fan-
tast,   die  voortdurend  wegvluchten  uit  hun  eigen
werkelijkheid  en  zich  laten  meeslepen  door  reklame-
beelden  of  sciehcefictionverhalen  een  rol  naast
de  jongen  en  het  meisje,   die  veel  nuchtei.der  en
zelÍstandiger  zijn,   zich  niet  gemakkelijk  tevreden
laten  stellen  en  kritiek  leveren  op  wat  ze  meema-
ken.     Als  derde  spelen  er  dan  nog  vaak  eeri  jongen
of  een  meisje  mee,   die  zich  onder  druk  van  het  ge-
zin  volledig  konformeren  aan  de  burgerlijke  opvoe-
ding  -  netjes  en  beleeíd  zijn  en  zich    vooral  niet
vuil  maken  en   alles   wat  maar  even  afwijkt  van  de
gebruikelijke  gedragspatronen  afwijzen.

Bij   deze  laatste  kategorie    kinderen  gaat  het  er
Grips  om,   om  aan  te  tonen,   dat  die  kinderen  wel  an-
ders  zouden  willen, (en zich gaandeweg  het  stuk  ook
anders  gaan  gedragen,)  maar  juist  door  hun  opvoe-
ding  niet  kunnen  of  durven.

Ook  bij   de  rol|en  van  volwassenen  vind  je  deze  ver-
schillen  in  bewustzijn  terug.  Zo spelenin  de  stuk-
ken  van  Grips  de  autoritaire  vader  een  rol,   de  on-
dei.drukte  en.aangepaste  huismoeder,   de  nukkige,  bui-
ten  de  maatschappij   gestelde  opa  of  de  verzuurde
oude  dame  uit  de  straat.

Grips  wil  in  het  geheel  van  meningen,   ideëen  en  ge-
dragingen,   die  de  kinderen  in  hun  werkelijkheid
ontmoeten,   juist  die  gedragspatronen  en  ideëen,   die
in  de  werkelijkheid  als  onjuist  bestempeld  worden
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en  a.fgekeurd  en  die  vaak  een  aanzet  zijn  om  tegen
de  bestaande  waarden  en  normen  in  te  gaan,   naar
voren  halen  en  versterken.   Door  zich  tijdens  het
stuk  te  solidariseren  met  die  gedragspatronen  en
ideëen  kunnen  de  kinderen  komen  tot   een  overname
ervan  en  een  afbraak  van  het  traditionele  denken  en
handelen,   dat  hen  aangeleerd  is.

in  ''Een  feest  bí,á  Papada:kós"  ontmoeten  een Duítse
. vader  met  zíjn  dochter  en  zoon op een  kampeerterrein
een  Griekse  vader  met   zijn.zoon.   De  Duitse  vader
heeft  allerlei  vooroordelen  tegen  de  Griekse  vader
en  z'n   zoon,   die  variëren  van  ''Ze  wassen  zich  niet,
ze  lopen  met  messen  rond  en  zijn  niet  te  vertrou-
wen",   tot''Ze  nemen  ons  onze  arbeidsplaatsen  aÏ''.
Toevalligerwijs  zit  de  Griekse  zoonJanriis bij  het
Duitse  meisje  in  de  klas  en  het  meisje.weet  heel
aardige  dingen  over Jannis te  vertellen.   Bovendien
zien  we,   dat   de  Griekse  vader  en  zijn  zoon  zich  ie-
dere  ochtend  gaan  douchen,   terwijl  de  Duitse  fami-
1ie  .nog  niet  eens  hun  hooíd  onder  de  kraan  houden.
Na  veel  verwikkelingen  en  een  daver.ende  ruzie  tussen
de  Duitse  en  de  Griekse  vader  legt  de  Griek  de
Duitser  uit,   dat  ze  zich  niet  tegen  elkaar  op  moe-
ten  laten  zetten.  Ze  werken  in  hetzelfde  bedrijí  en
worden  door  de  zelfde  baas  genaaid.   Die  baas  heeft
er  alleen  maar  baat  bíj,   dat  ze  met  elkaar  ruzie
maken.   Wanneer  de  twee  vaders  vrede  gesloten  hebben,
vraagt  de  Gi.iek,   of  de  Duitse  vader  hem  een  keer
op  komt  zoeken  op  het  werk.   De  Duitse  vader  ant-
woordt   daarop:"Ja,   ik  vind  je  wel''.   Maar  zeggen  en
doen  zijn  twee  en  de  toon  waarop  de  Duitse  vader
zíjn  antwoord  geeft  zal  zo  moeten  zijn,   dat  ieder
kind  kan  begrijpen,   dat  hij   dat  nu  wel  zegt,   maar
dat  het  nog  maar  de  vraag  is,  .oí  hij  het  ook  zal
do en .

Gr.bps  gast  er.  vanui,t,  da:±  kináeren  zi,ch weL  dege-
Lóál< moeben l<wmen óáenki,ftcer.en met  roLLen ón het
stuk.  da:±  ze  E3i,en.   Iderïbéfi,ka±í,e  ós  voor.  kknáer'en
aam  de  or.áe  vcm  de  díig  -  het  ós  dDor.  áe  opvoedk:i'ig
eem  ma]!i;áer.  ge(j)oráem  om  te  Z,er.em3   ácior  je  tn  sót:u:
aéi,es  of ón personem  te  verpz.aatsen kun  áe  gaam
begróápen,  wcc±  er  aarL  áe  ha:ná  ós  en  wc[±  di,e  per.so-
nán báJeegt.   Maar.  Gri;p€  súeLb  weL  voorrwaardi:rL  aa]'L
dde  óderï±tf t,kaÍ;Ée :  Dte  i,áën±tfi,kcï±í,e  moei;  alti,óá
pLaaÍ;svbnáen  met  ee:n  of  íhi)ee  hoofáper.sonen  -  cmbei,-
áeriski,náer.en  -  dke  altijá  aan heÍ;  l¢orÍ;ste  ei,ná tr.e:l<:
ken,  rnacm  waaÏ.  áe  kináer.en  2ióch  mee  so7,i.da:riseren,
oiTida:± h.et  de  meest  7,evenái,ge  fí,gzären  tn het  si;uk
zí,árL,  áe rrieest  tot  de  verbeeLdkngsprekenáe.  met
ri.cme  dc)or  hum  verizet  en  dDor.  áe  opLossbmgen  dée  23e
voor.  hum pr.ob7,emerL  vLnáen.  De  i,derïtifi,ka±ÈefLguren
rrioei;en  heLdj2:n  zódrL,   dèe  z3óeh  ondan:ks  de  f;egens7,agen
ri,et  Laéen  onÍ;moeái,gen.

Ook  de   fantasie  speelt  een  belangrijke  i.ol.   Kinde-
ren  gebruiken  meestal  hun  fantasie  om  oplossingen
te  bedenken  voor  hun  problemen  vanuit  de  mogelijk-
heden  die  de  heersende  ideologie  aangeeft:   Later
als  ik  rijk  ben. . .koop  ik.ook  zo'n  dure  auto.   Ik
speel,   dat  ik  op  safari  ga  en  wilde  dieren  overwin.
Zo  ben  ik  tegenover  mijn  vriendjes  een  held;   een
held  in  het  spel,   die  ze  in  werkelijkheid  nooit  zul-
len  worden.   Dat  soort  íantasie  wordt  in  de  loop  van
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de  stukken  ontmaskert:   aangetoond  wordt  dat  dat
soort  fantasie  nergens  toe  leidt.   Daarvoor  in  de
plaats  stelt  Grips  dan  een  reële  fantasie,   die  je
kunt  gebruiken  om  jouw  problemen  echt  eens  aan  te
pakken.   De  toeschouwertjes  zien  de  kinderen  in  het
stuk  die  f.antasie  effektief  gebruiken.

In  de  stukken  van  Grips  komen  de  maatschappelijke
nechanismen  en  de  kapitalístische  tegenstellingen
vaak  alleen  maar  aan  de  orde  in  zoverre  ze  binnen  de
ervarlngen  van  de  kinderen  aan  de  orde  gesteld  kun-
nen  worden.   Je  zult  er  nooit  een  direktievergadering
ku-èn  bijwonen,  wanneer  kinderen  die  in  hun  eigen
werkelijkheid  ook  niet  mee  kunnen  maken.   Is  het  voor
een  goed  begrip  van  de  problematiek  van  de  stukken
toch  noodzakelijk,   dat  er  inïormatie  gegeven  wordt
van  buiten  de  dagelijkse  situatie  van  kinderen,
dan  wordt   daar  een  oplossing  voor  gezocht,   die  zo
dicht  mogelijk  in  de  buurt  van  de  wer.kelijkheid  van
de  kinderen  blijft.

Zo  wordt  bijvoorbeeld  in  ''Trummi  Kaput"aangetoond,
wat  voor  belang  een  fabrieksdirekteur  heeft  bij  de
produkten  die  in  zijn  bedrijí  gemaakt  worden.   En  wel
alsvolgt:   De  zoon  van  een  speelgoedfabrikant,   zijn
naam  is  Bobbie,   stormt  op  een  gegeven  moment   de
werkkamer  van  zijn  vader  binnen:"Mijn  vriendjes  wil-
len  niet  meer  met   jouw  speelgoed  spelen".   Bobbie
leende  het  vele  speelgoed,dat  ie  van  zijn  vader
kreeg  uit  aan  zijn  klasgenootjes,   wanneer  die  zijn
knechtje  wilden  spelen  en  zijn  tas  wilden  dragen
e.d.  Op den  duur  pikten  de  kinderen  van  de  klas  dat
niet  meer.   ''We  hoeven  jouw  elektrische  trein  niet
meer,   we  maken  er  zelf  wel  een."In  een  rij   achter
elkaar,   met  de  hand  op  elkaars  ellebogen  tsjoeken
de  kinderen  net  veel  plezier  de  speelplaats  over.
''Hun  trein  is  veel  nooier  als  de  uwe",zegt  Bobbie
tegen  zijn  vader.   Als  vader  op  de  speelplaats  komt
kijken  naar  de  speeltrein  van  de  kinderen  is  ie  het
daar  in  het  geheel  niet  mee  eens.   ''Aan  zo'n  trein
heb  je  niks,   want  die  kun  je  niet  verkopen."

EEN   ROLLENSPEL   IN   EEN   TONEELSTUK.                                tt

Wanneer  het  niet  lukt  om  bepaalde  informatie,   die
men  toch  belangrijk  vindt  om  te  geven,   via  gebeurte-
nissen  uit  het  dagelijks  leven  van  de  kinderen  weer
te  geven,   grijpt  Gï.ips  vaak  naar  het   (  rollen-)spel
ín  het  spel.

In  "Neushoorns  schieten  niet"  beleeft  .d-e  hoofdper-
soon  Wolfgang  voortdurend  de  meest   spannende  avontu-
ren  in  zijn  fantasie.   Hij  waant  zicr[  op  safari,   of
óp  een  luxe  jacht  in  de  Middeland-se  Zee.   Later,   als
hij   groot   is  wii  hij   fiimproduc-érit  worden.Dan  zai
hij  veel  geld  verdienenen  zich  alles  kunnen  permit-
t,eren,   wat  hij  wenst.   Wanneer  hij   zijn  fantasiëen
aan  zijn   vader  vertelt,   probeert  die  hem  duidelijk
te  maken,   dat  er  heel  wat  moet  gebeuren,   wil  WolÍ-
gang  zijn  droom  kunnen  realiseren.   Vader  neemt  een
tafel  en  zet  die  midden  op  het  toneel  en  zegt:
''Stel  je  voor   ,   dat  dit  een  wasmiddeleníabriek  is.
Ik  ga  er  bovenop  zitten,   want  ik  ben.de  direkteur
van  de  wasmiddelenfabriek.   En  jij   bent  filmproducer
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en  komt  mij   vragen  of  ik  geen  reklamefilms  nodig  heb.
Wolfgang  speelt  het.  spelletje  mee  en  vraagt  de
direkteur:   ''hebt  u  soms  reklamefilns  nodig  ?",waarop
de  direkteur  hem  vraagt  of  ie  een  diploma  heeft  voor
het  maken  van  íilms.   Eerste  teleurstelling.   Maar
vader  zegt:"0.k. ,   laten  we aannemen dat  we  zo'n  op-
1eiding  voor  je  kunnen  betalen.   Dat  duurt  ninstens
vijf  jaar  en  dan  kom  je  terug".
Weer  dient  Wolfgang  zich  aan  bij   de  direkteur.   Die
vraagt  hoe  hij   heet.   "Wolfgang  Hanneman''.   "Oh",   zegt
de  direkteur,   ''Nooit  van  gehoord.   Hebt  u  een  eigen
bedrijf  ?  ''.   "Eh,   wat  ?",vraagt  Wolfgang.   ''Een  fir-
ma:   ateliers,   kamera's,   schijnwerpers,   enz,   enz."
Wolfgang  antwoordt   "Nee,   maar   als  u  me  wat  voor-
schiet,   kan  ik  dat  allemaal  kopen."  Dan  begint  de
direkteur  hard  te  lachen  en  zegt  dat  ie  geen  bank
is.   "Gaat  u  naar  de  bank''.   Dat   spe'len  ze  ook  en  va-
der  is  de  bankdirekteur.   Die  weigert  hem  een  lening
omdat  Wolf gang  geen  huizen  of  grond  oí  iets   derge-
1ijks   als  onderpand  heeít.   En  zo  komt  de  dromer
Wolfgang  met   de  beide  benen  op  de  grond  te  staan.
Ook  liedjes  kunnen  bij  Grlps  ae  ïunktie  nebben  van.
het  uitleggen  van  abstraktere  problemen  of  ideëen.
Daarnaast  íunktioneren  liedjes  als  samenvatting  van
het  vooraígaande  oí  als  aankondiging  van  wat  komen
gaat .

Een  laatste  vormvooi.beeld  dat  afwijkt  van  het  rea-
lisme  van  het  theater  van  Grips  komt  ook  weer  uit
"Neushoorns   schieten  niet''.   In  dat   stuk  komen  enke-
1e   droomscenes   voor,   waarin  Wolfgang  meemaakt,hoe
konkurrerende  zakenlieden  elkaar''aímaken''  en  over
lijken  gaan  om  hun  belangen  garant  te  stellen.
Deze  dromen  zijn  erg  aangrijpend  ge.énsceneerd,   zo-
dat  ze  niet  alleen  voor  Wolfgang  maar  ook  voor  het
publiek ware nachtmerries  zijn.

Grips  is  niet  te  vangen  met  het  begrip  "Exemplarisch
leren".   Men  is  op  de  hoogte  van  de  exemplarische
methode,.  maar  getuige  de  hierboven  aangegeven  stijl-
aanvullirigen  op  het  realisme,   kan  vastgesteld  wor-
den  dat    Grips  niet  ophoudt  bij  het  centraal
stellen  van  de  e±varingen  van  de  kinderen.   De   nood-
zaak  om  de  realistische  weergave  van  de  werkelijk-
heid  te  koppelen  aan  een  uitleg  van  de  maatschappe-
1ijke  tegenstellingen  op  een  abstrakter  niveau,     .
met  niet  realistische  stijlvormen  wordt,van  de  ene
kant  door  de.doelstelling  van  Grips   en  van  de  ande-
re  kant   door  de  ei.varingen  met  het  publiek  onder-
streept .

WAT   KUNNEN   KINDEREN   DOEN   ?

Een  laatste  aspekt,   dat   in  alle  kinderstukken  van
Grips  terug  te  vinden  is,   is  het  handelingsperspek-
tief .
Ook  bij   Gi.ips   is  men  ervan  overtuigd,   dat   de  uit-
eindelijke  verandering  van  het  maatschappelijk  sys-
teem  door  de  strijd  van  de  arbeiders  in  de  produk-
tiesfeer   zal  moeten  worden  gewonnen.   Maar  een  kin-
dei.stuk  te  laten  eindigen  met  die  stelling,   zou  het
zelfde  zijn  als  kinderen  met  lege  handen  naar  huis
sturen.   Dat  weten  ze  dan,   dat  kunnen  ze  in  hun  oren
knopen  voor  later,   maar  verder  kunnen  ze  op  dit
moment  nog  niets  doen.   Het   is  een  onjuiste  pedagogie
politieke  vorming  te  laten  stoppen  bij  inzicht  en
er  geen  politiek  handelen  aan  te  koppelen.   Dat  poli-
tiek  handelen  kan  maar  op  een  heel  bescheiden  niveau
aangegeven  worden  en  zal  noeten  beginnen. bij   het
trainen  van  houdingen  die  voorwaardelijk  zijn  voor
uiteindelijk  politiek  handelen.

Sg%vee%.erdk;%v.enzeotofrsdteqtne%óge%deespLZó°seske'nkepnèbdèeekordgmcmvó%:

tie  vcm het  ei,gen  onáe]{w£js  tn hanáen ri,emen  zi,án
vaariái,gheáen  drie  getr.cri,ná l<un:nerL wor.áem  dDor  áe  l<L:i'i:
der.en i,n  ak±bvi,beóten  op  schcjoz,,  thris  en èn  de
buurÍ;`,   ác)or.  áe  Lesséof  be,  bedÁ,sl<ussi,ëren;   d!oori  r.o7F
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gedrag  en  riotpa±rorien Í;e  onáerzoeken  en` de  ver.hou=-ái,:)'ig -bussen  ó:uáer.s  ízn l<i;náeren;   door  akkáe  be  voer.en

voor.  speeLrú.mte3   áoor'  ak.±óef'  te  zrión i,n het  biÁ::ur.t-
lui,s;   áoor'  krritóseh  áe  7€ítmáeru;i,b23endítngen  vcm  r.adóo
en  íw  te  voLgen,  eèc. ` In  dez3e  aktiv+tei,ten kun:i!ien
ki,máer.em  Z,eren  en  ervdr.en,   dak  veT:houd;kngen  veran-
áer.baa]p  zi,árL3   op  áeze  rnarier.  l<an  de  oveTdrachk  van
ím23í,ché  sairien  op  gacm me±  hei;  aai'i,Leren  vcrn  een hou:--
di,ng  en  een  gedr.ag,  waar.door  de  kknder.en La±er  ,
wcm:rii2ei.  z3e  tn  d!e  produkbèesfeer  sbacm3  hum beLcmg
bóá   áe  ver]amáer.Lmg  vcm  de  Triaa:±schcïppóá   ouáj3r.k.ei4%ien
en  dke  ver.amderi;mg  Tnee  l<umen  af diri,mdëjn.

HET   POLITIEKE   EFFEKT   VAN   EEN   V00RSTELLING.

De  politieke  mogelijkheden  van  het  kindertheater
van  Grips  moeten  niet  los  beoordeeld  worden  van  de
politieke  ontwikkelingen  in  West  Duitsland:   van  de
berufsverboten,   de  radikalenerlass  en  de  aanvallen
van  de  CDU,   die  Grips  sinds  het  voorjaar   '75  te  ver-
duren  heeft.

In  Mei   '75  verbood  de  CDU-wethouder  van  jeugdzaken
van  de  Berlijnse  wijk  Stelglitz  het  Gripstheater  om
in  deze  wijk  nog  langer  voorstellingen  te  geven.
Twee  andere  wijken,   die  bestuurd  worden  door  Chris-
ten-demokraten,   n.1.   Charlottenburg  en  Wilmersdorf ,
namen  dat  initiatieí  over  en  kranten  als  ''Die  Welt",
''Der  Reinische  Merkur''en  vooral  de''Berliner  Morgen-
post"startten  met  een  hetze,   die  konsekwent  uitge-
bouwd  werd.

Het  CI)U-bestuur  van  de  wijk  Zehlendorf  eist  sinds
een  halÍ  jaar   ,   dat  de  namen  van  onderwijzers,   die
met `hun  kinderen  naar  het  Gripstheater  gaan,   geno-
teerd  woi.den.   De  angst  voor  berufsverbot  zal  veel
onderwijzers  nu  de  lust  doen  vergaan  om  het  theater
te  bezoeken,   meent  de  CDU.   Gelukkig  vinden  veel  on-
derwijzers  het  ondei.hand  de  hoogste  tijd,   om  daar-
tegenin  te  gaan  en  verschijnen  ze  weer  met  hun
klassen  in  het  theater.

Ook  financieel  probeert  de  CDU  het  Gripstheater
dwaré  te  zitten.   In  december   '75  eiste  deze  partij
in  de  Berlijnse  senaat  dat. alle  subsidies. aan  dit
gezelschap  geschrapt  werden.   Ilet  argument  hiervoor
was,   dat  Grips  het  publiek  tijdens  de  première  en
tijdens  het  spelen  voor  de  subsidiekommissie  een
rad  voor  de  ogen  draaide  en  een  andere  voorstelling
speelde,dan  later  voor  de  kinderen."Pas  dan  sluipt
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de  kommunistische  indoktrinatie  via  allerlei  achter-
bakse  wijzigingen  binnen  in  de  stukken"  aldus  een
CDU-politikus .

Een  eenmalige  voorstelling  van  Grips  zal  weínig  ef-
fekt  hebben  op  het  politiek  denken  en  handelen  van
kinderen.  De  dagelijkse  beinvloeding  door  opvoeding,
de  massamedia,   het  onderwijs,   de  reklane,   is  zo
sterk,  dat  kinderen  snel  hun  ervaringen,   die  ze  tij-
dens  een  voorstelling  opdoen,   zullen  'zijn  vergeten
of  dat  deze  ervaringen  zullen  worden  teruggedrongen.

Daarom  worden  bij  alle  voorstellingen  uitgebreide
begeleidingsbrochures  geschreven.   Hierin  staan  ach-
tergrondartikelen  over  de  thema's,   die  in  de  voor-
stellingen  aan  de  orde  komen.  I)aarnaast  worden  er•in  diel5ró6Thures  konkrete  voorstellen  gedaan  om  in

de  iessen  op  schooi  die  thema's  veider  tè  behande-
len.  Projektjes  voor  de  rekenles,   de  taalles,   aard-
rijkskunde,   geschiedenis  e.d.   of  suggesties  om  met
de  liedjes  uit  de  voorst;elling  aan  de  gang  te  gaan
tijdens  de  muziekles.   In  die  bróchures  staan  ook
aanwijzingen  om  via  rollenspel  in  de  klas  op  de  in-
houd  van  de  stukken  in  te  gaan.

`Bij  het  spel  in  de.klas  gaat  het  er  dan  niet  om,   om
scenes  uit  de  stukken  klakkeloos  na  te  spelen,  maar
juist  om  de  inhoud  inzichtelijker  te  naken  en  oor-
zaken  te  onderzoeken  of  verbanden  tussen  deelproble-
men  te  leggen.     Bijvoorbeeld  gaat  in  ''Een  feest  bij
Papadakis"  vader  Muller  zich  beklagen  bij  de  kanpbe-
>heerder.   Dit  gesprek  tussen  de  vader  en  de  beheer-
der  zien  we  niet  in  het  stuk.   Wel  horen  we  later,
dat  de  kampbeheerder  de  klachten  van  de  vader  over
de  Griek  en  zijn  zoon  niet''serieus  genorien"  heeft.
in  de  kias  wordt  dan  bediskuésieerd  hoe  dat  gesprek
tussen  de  vader  en  de  beheerder  gelopen  is  en  waar-
om  het  zo  gelopen  is,   en  wordt  het  gesprek  gespeeld.

De  ervaringen  van  de  onderwijzers  met  de  projektjes
komen  weer  terug  bij   de  groep  en  worden  weer  ver-
werkt   in  de  volgende  brochures.   De  bi.ochui.es  worden
geschreven  door  een  team  van  pedagogen,   onderwij-
zers  en  spelpedagogen.   De  leden  van  het  Gripsthea-
ter  gaam  slechts  een  enkele  keer  zelf  het  publiek
opzoeken.   Aan  de  ene  kant   is  het  nauwelijks  mogelijk
om  de  scholen  binnen  te  komen,   aan  de  andere  kant
ls  er  weinig  tíjd  voor,   en  heeft  Grips  geen  geld  om
speldocenten  voor  dit  doel  aan.  t  t`rekken.

Over.  het poLí,ti,eke  ef f ek±  vcm het ki,náeritheaÍ;er'  vcrn
Gr.tps  Valt  nog  op  te  mer.ken.  da:É  er  een  í3eer.  gr'oot
ver.SohhL  i,s  tussen  de  r.ecik±óes  vcm  áe  l<i;yiáer.en  di,e
' s  riádíigs  meb  hun  ouáers  de  voor.steï1t:}rig  bezoel<en.
1<knáer?en  áÁ,e  vooryiarrietóák úb  Lbmks-pr.ogr.essi,eve
TTrtz,+eus  komen  en  áe  ki,máer.em  di,e   ' s  och±ends  met  de
klas  naar.  de  voorstettt:i'ig  7<omen,  l<kmáer.en út  cmbeÈ-
áer'sij)ójken  als  Neukö7,Z,n.   De  r.eakkóes  vcm  áe  eer. -
sten 2ïi,in 23eer.  ver.schi,1,Lená  e;n  ímÁ:ínód]Á,eet.    ' s  Oc:lT
tends  ech±er. mer.k.  áe,  dat  áe  kknáer.en besLi,st  we7,
weten,  wi,e  er.  acm heb 7<oribs±e  eí,ná tr.ekken.  He7,e
spr.eekkor.en  r.eager.en  áoezená,  r.oepená,   ízi;i'igená  en
rriei;  de  voeten  starrrpeyLd  en  br.ekken  dwi,deLi,jk pcïÏ.tiá
voor.  áe  cïr.beóáer.sk+náer.en  op  het  toneeL.  Er.  ori:±-
8bacï±  da:n  een  sfeer. waarin  soZ,táaritei,t  en koz,ekbá-
Vóbeü  vcmF3eLfsprekerid ós.   ''Samen  staam we  ster'k"
wor.dÍ;  da:n  op  een  í3eer.  suggesÍ;óeve  mani,er.  geáerriorr
str.eer.á  en  get;r.cri,má  en  de  kl,nder.en wor.den  áoor.  de
voor.st;eui;rig  oprïóew  gesteu;yiÁ, tn  hum poti,13i,eke    how
dkng .

Grips  gaat  ervan  uit,   dat  ze  haar  publiek  moet
vasthouden;   dat  de  kinderen  moeten  leren,   om  de
gang  naar  het  Giipstheater  te. blijven  maken,   om  zo
van  tijd  tot  tijd  tegen-informatie  omtrent  de  maat-
schappelijke  tegenstellingen  op  te  doen.   Vandaar
dat  Grips  voortdurend  met  nieuwe  voorstellingen
uitkomt.   Sinds  1971  zijn  er  7  stukken  voor  kinderen
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vanaf  9  jaar  en  5  stukken  voor  kinderen  van  5  á  6
jaar  uitgekomen.   In  1975  is  er  voor  het  eerst  een
stuk  gespeeld  voor  13-  tot   16-jarigen,   om  de  kin-
deren  die  al   van  de  basisschool  af  zijn  de  gelegen-
heid  te  geven  om  naar  het  theater  te  blijven  komen.
Het   is  ook  de  bedoe|ing,   vaker  stukken  voor  oudere
leeftijdskategoriën  op  het  repertoire  te  nemen  om
op  die  manier  een  vast  publiek  te  krijgen,   maar  ook
om  de  problematiek  van  de  opgroeiende   jongeren  te
leren  kennen  en  in  theater  om  te  zetten.

De  ontwikkeling  van  het  Gripstheater  moet  gezien
woi.dep  binnen  de  ontwikkeling  van  de  totale  bewe-
ging  van  socialistische  opvoeding  en  strijdkultuur
in  de  Bondsrepubliek.   Binnen  onderwijs,   welzijns-
werk  en  de  kultuursektor  vindt  een  ontwikkeling
plaats  die  een  steeds  sterkere  tegenkracht  gaat  vor-
men  tegen  de  heersende  opvoeding  en  de  heersende
kultuur.   De  theateraktiviteiten  van  Grips  kunnen
gezien  worden  als  een  regelmatig  terugkerend  onder-
deel  van  de   socialistische   invloeden,   waarmee  kin-
dei.en  in  Berlijn  gekonfronteerd  worden;   een  onder-
deel  van  hun  politieke  vorming,   een  stapje  in  de
richting  van  een  socialistische    maatschappij.

Robert  Baars.

5.   KORTE    BERloHTEN   VAN   HET

POLITIEK    KINDERTHEATER    IN

NEDERLANI}   EN    VLAANDEREN

genesius
Theatergroep  Genesius  maakt  sinds  1972     toneel  voor
en  met  kinderen.   De  eerste  drie  seizoenen  werden  in
totaal  vijf  produkties  uitgebracht,   allemaal  op  de
zelfde  manier  opgebouwd.   Het  waren  avontuurlíjke  of
sprookjesachtige  verhalen,   waarbij  het  meespelen
van  de  kinderen  centraal   stond.   Doel  was  dan  ook:
''het  stimuleren  van  fantasíe  en   kreativiteit,"
echter  zonder  dat  deze  begrippen  een  maatschappe-
lijke  invulling  kregen.
Langzamerhand  werden  we  ons   ervan  bewust,   dat  het
zinvoller  was,   in  de  thema-keuze  aan  te  sluiten  bij
de  dagelijkse  werkelijkheid  van  de  kindei.en.   We  be-
sloten   daarom  een  Nederlandse  bewerking  van  ''Z)CZZ-``
über  Spr'óc3h±  man  ri,cht", (  van  dLe  Ber±±ínse  groep
''Rote  Grütze")te  maken.   Daarin  wordt   enerzijds   de
ondei.drukkende   (seksuele)   moraal   aan  de  kaak  ge-
steld,   anderzijds  wordt  via  meespeel-scènes  gepro-
beerd  de  kinderen  te  laten  ervaren,   dat  veel  taboes
absurd  zijn,   dat  het  gewoon  is  om  over  seksualiteit
te  praten  en  daLt  het  fijn  is  elkaar  aan  te  raken,
doktertje  te  spelen  enz.
Het   is  misschien  goed,   hier  even  in  te  gaan  op  twee
belangrijke  problemen,   waar  wij  ons  voor  geplaatst
zien:
1.Hoe  maak  je  kinderen  duidelijk,   dat  hun  problemen
vaak  gevolg  zijn  van  onrechtvaardige  maatschappa-
lijke. strukturen;

2.Welke  perspektief geef je  kinderen?  Het   is   immers
een  kenmerk  van  die  maatschappij,   dat  kinderen  er
geen  enkele   invloed  op  hebben.
We  kunnen  hier  deze  vragen  niet  uitgebreid  bespre-
ken.   Eén  ding  is  ons   in  ieder  geval  duidelijk  gewor~
den:   wil  je  -met  progressief  kindertheater  enig
effekt  sorteren,   dan  moet  je  de  steun  hebben  van
progressieve  onderwijzers,   jeugdwerkers  en  ouders.
Daarom  schakelen  wij   hen  bij   liet   vooi.-  en  nawerk  van
''Daar  praat   je  niet  over"  zoveel  mogelijk  in.
Genesi,us,  Klei,ne  Bergstr.aat  5,   Gr.orïèrgen  050-714271.

pr01008
''De  over'Val,  op  het  Pakhui,s",   ±ss  een  n±euw  d±i5knss±e-
programma  voor  kinderen  van   10  tot   15   jaar.
Ons  stuk  speelt   in  de  geschiedenis.   De  16e  `en  eerste
helft  van  de  17e  eeuw  was  een  roerige  periode  in  de
lage  landen.   Het   is  de  tijd  waarin  de  Nederlanden
zich  bevrijden  van  het  juk  van  de  Spaanse  onderdruk-
king.   Tegelijkertijd  wordt  de  hele  maatschappelijke
orde  omvergekegeld.   De  macht  van  de  feodale  adel   en
de  kerk  wordt  gebroken.   De  burgerij,   handelaars  en
de  eerste  industrië1e  ondernemers  komen  uiteindelijk
na  de  80-jarige  oorlog  def initief  als  heersende  laag
naar  voren.   Voor  de  gewone  mensen  verandert   er  nog
niet  zo  veel ....   Ze  hebben  nog  niet  geleerd  voor  hun
eigen  belangen  op  te  komen.   Ze  kennen  ook  nog  nauwe-
lijks  een  organsisatie  daarvoor.
Toch  is  er  een  korte  periode  in  het  begin  van  de
16e  eeuw,   waarin  de  idealen  voor  de  meest  onder-
drukten  van  de  maatschappij  hunuitdrukking  krijgen.
De   beweging  van   de   J/edez'cZoPÉ22'S  wordt   in   de   geschie-
denis  vaak  af gedaan  als  een  puur  godsdienstige  aan-
gelegenheid.   Maar  als  we  kijken  naar  wat  ze  werke-
lijk  deden,   dan  kunnen  we  ook  vanuit  het  nu  begrij-
pen  wat   zij   bedoelden  met:   'igods  rijk  op  aarde".
Het  meest  duidelijk  kwam  dit  naar  voren  in  Münster,
een  stad  die  meer  dan  een  jaar  is  bezet  gehouden
door  de  wederdopers:
Privé-bezit  werd  aÍ`geschaft;
Woeker  werd  verboden}
Er  werd  een  vorm  van  openbare  zorg  voor  gezondheid
opgericht  -iets  onvooi.stelbaars  voor  die  tijd:
De  opvoeding  van  kinderen  werd  een  zaak  van  de  ge-
meenschap .

Met  de  gegevens  van  die  periode  hebben  wij   het  ver-
haal  voor  ons  stuk  gemaakt.   Net  als   in  ons  vorig .
k±rLderstuk  ''Neus  en  Ko  op  zoek  ruxar>  het  Ver.2Ïwegen
72éÉ32Ázájs",zijn  ook  hier   twee   kinderen   de   hoofdpei.so-
nen?
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riaartje  is  de  dochter  van  een  wever.   Ze  gaat  niet
naar  school,   ze  moet  meewerken. . .   als  er  werk  is.
Honger  is  een  dagelijks  gegeven.   Ondertussen  ligt
het  pakhuis  barstensvol  met  graan.   Als  dat  bekend
wordt,   groeit  de  onrust  in  het  stadje.Via  een  stel
reizende poppenspelers raken  Maartje  en  haar  vriend
Hannes  betrokken  bij   degenen,   die  het  verzet  willen
organiseren:   de  wederdopers.   Via  een  reeks   spannende
belevenissen,   waarin  Maai.tje  en  Hannes  een  aktieve
rol  spelen,   komt  het  werkelijk  zover,   dat  het  pak-
huis  wordt  overvallen.   En  voor  een  korte  tijd  lukt
het   zelfs  om  de   stad   in  te  nemen. . .
Pr.oZ,oog,   Wi,Zlemstr.aa±  72  Ei,ndhoven.   040-510236.

stikt08
Als  kindertheatergroep  Stiktog  werken  we  vanuit  de
doelstelling:   ''Theatermaken  voor  kinderen,  met  het
doel  bij  te  dragen  aan  het  inzicht  in  maatschappe-
1ijke  strukturen,  waar  kinderen  mee  te  maken  hebben,
zoals  dë  school,   de  buurt,.  het  gezin'.'.
Het   stuk  ''1X   sÍ;om  =  az,Í;ójá  stom   !?"3   Ó`at  w±í   Ttioroen-
teel  op  ons  programma  hebben  staan,   is  vanuit  deze
doelstelling  gekozen.   Oorépronkelijk  was  het  een
stuk  van  Grips  uit  Berlijn,   getiteld   "Z)oCJf  Z)Z,etz)t
dbof'',   welk  stuk  we  aangepast  hebben  aan  de  situatie
van  het  basisonderwijs   in  Nederland     .
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Door  dit  stuk  te  spelen  op  scholen  en  in  clubhui-
zen  voor  kinderen  van  9  tot   12  jaar  hopen  we  een
bijdrage  te  leveren  aan  de  diskussie  rond  school,
selektie,   ouderparticipatie,   e.d.
Wat  we  in  eerste  instantie  beogen  is  het  op  gang
brengen  van  het  gesprek  en  dan  voornamelijk  daar
waar  dat  tot  nu  toe  nog  nauwelijks  bestaat,   n.1.
bij   de  kinderen  zelf .
Kor£e   inhoud  van  het   stuk:   De  laatste  klas  van  de
basisschool.   Wat   gaat  er  daarna  gebeuren  ?  Hoe  wor-
den  de  kinderen  geselekteerd  voor  het  vervolgonder-
wijs  ?  Wat  hebben  ze  daar  zelf  in  te  zeggen  ?
Wat  is  de  rol  van  de  schooltoets  in  dat  geheel  ?
Mogen  en  kunnen  kinderen  zelf ,   en  hun.ouders bepalen
welk  onderwijs  er  gegeven  wordt   ?  Het   stuk  spitst
zich  op  al  deze  punten  toe.   "Eén  ke,er  stom,   altijd
st;om"   zeggen  de  kinderen  tegen  Bril,   een  jongen  die
er zelÍ ook  niets  aan  doen  kan,   dat  hij   een  bril
draagt,   niet  zo  goed  mee  kan  op  school  en  er  een
beetje  anders  uit  ziet  dan  de  anderen.   "Eén  keer
stom,   altijd  stom",   is  dat  nu  wel  zo  ?   In  de  loop
van  het  stuk  zal  blijken,   dat  dat  helemaal  niet  zo
vanzelfsprekend  is.     Niemand  wordt   stom  geboren,
stom  wordt   je   gemaakt.   Samenwerken.   Dat   is   een  be-
grip,dat  voor  de  kinderen  steeds  meer  inhoud  begint
te  krijgen.   Als  ze  op  een   gegeven  moment  merken,
dat  ze  allemaal  in  de  zelfde  moeilijke  situatie  zit-
ten,   is  het   enige  míddel   om  daar  uit   te  komen:samen-
werken.   En  net   resultaat   :   Ze  krijgen  opheldering
over  de  funktie  van  de  toets  en  het   funktioneren
van  de  ouders  in  de  school.   Daarnaast  wordt   er  op
i.n  gegaan,   dat   de  onderwijzer  alleen  ook  niet   zo
veel  kan  vei.anderen,   maar  voor  een  groot   deel  afhan-
kelijk  is  van  het  schoolbestuur,   dat  op  haar  beurt
weer  afhankelijk  is  van  de  regering.   Direkt  achter
het   toneelstuk  doen  we  met   de  kinderen  een  verwer-
kingsspel,   waarin    de  kinderen  de  thema's  uit  het
stuk  verwerken.   Daarnaast  bestaat   er  nog  de  moge-
lijkheid  tot  verdei.e  follow-up.
Kon£ak±adres :   Ti,neke  Ker.seboom,   Bed:uiner'str.aai;  99 ,
Gr.oúngen.  Tel,ef oon:   050-778778.

ÈHj-Ï
Toneelgroep  Wederzijds   is   een  groep  van-7  spelers,
die  het  middel  toneel  willen  gebruiken  om  de  leer-
lingen  en  leerkrachten  van  het  basisonderwijs  te
stimuleren  tot  een  emancipatorisch  proces,   teneinde
een  bijdrage  te  leveren  tot  een  meer  krities  inzicht
in  de  maatschappij .

Werkwijze:
Wederzijds  wil   spel  binnen  het  onderwijs  aanbieden
als  didaktisch  míddel,   al  dan  niet  aansluitend  bij
de  leerstof ,   zodat  de  leerkrachten  het   in  hun  eigen
lespraktijk  kunnen  gaan  hanteren.   Wederzijds  maakt
aan  de  ene  kant  doelgerichte  produkties,   en  werkt
ook  in  de   sc`hool   om  de   leerkrachten  en  de  kindei`en
middels spel te  begeleiden  in  het   leerproces.
Dit   laatste  betekent,vooral   door  middel  van  boven-
genoemde  werkvormen,   een  bijdrage  leveren  aan  de
ontwikkelíng  van  onderwijsvernieuwingen  zoals :
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-  vakintegratie,
-  doorbreking  van  het  klassesysteem,
-  wereldoriëntatie,
-projektonderwijs,

en  "spel''  als  middel  ovei.dragen,   en  de  leerkracht.en
leren,   om  dit  middel  in  hun  lespraktijk  te  hanteren.

Wederzijds  hanteert  een  pi.ojektnatige  aanpak.   Zij
werkt   gedurende  twee  weken   op  één  .schoo.l  met;
alle  leerkrachten  en  kinderen.   Een  dergelijk  pro-
jekt  wordt  opgezet  rondom  een  thema   (  voor  dit  sei-
z,oerL..   De  tndkanen  vam  Noorá  ämeri:ka.)  op  dELt  tbemíL
is  eeh  produktie  ontwikkeld.   De  informatie,   die  in
de  produktie  aan  de  kinderen  en  leerkrachten  woi.dt
aangereikt,  wordt  per  klas  met  de  kinderen  uitge-
werkt  door  één  speler  en  de  onderwijzer(es).   Bij
het  werk  in  de  klassen  kan  worden  ingegaan  op  de
klassesituatie,  al  oí  niet  in  relatie  met  de  les-
stof.

Om  Wederzijds  op  scholen  te  introduceren  is  een  in-
troduktiedag  ontwikkeld.   Erwordt een  dag  op  een
school   gewerkt  rondom  een  thema.   Ook  wordt   de  t,hema-
produktie   ''T7cdécz7te7?"  buiten  de  schooi  in  theaters
en  club-en  buurthuizen  gespeeld.
Bovenstaande  werkwijze  is  ontwikkeld  en  getoetst
gedurende  de  maanden  septenber  t/n  december  1976,
door  niddel  van  een  experiment,   gesubsidieerd  door
C.R.M.   Het  verslag  hiervan  is   te  bestelleri  bij:
Weáerzóáás,  Po7,amemsÍ;r.aat  9o,   Ämster.dn:m.   02o-824854.

de lont
Momenteel  heeft   VZW.Toneelwerkgroep  De  Lont   twee
produkties  op  het   repertoire:WÉ2zás   e7?  Kc7   op  zoek
7'2CZCÏr'   7zé2É   Vez'Zzt)ege7t  JVée2Ázús ",    voor   kinderen   vanaf   11

3zLar   en   „Hoera,   Meósäe„,   voor   3ongeren  vzLnaL£   L5
jaar.
Onder  de  huídige  naam  heeít   de  groep  nog  geen  spe-
cifieke  kinderproduktie  opgezet.   Ze  werkt  dan  ook
nog  geen  vol   jaar  onder  die  naan.   Als   'Tc)7?eezz?oe-
ttek"  heeft  de  groep  meerdere  malen  een  produktie
uitgebracht,   maar  die  produkties  waren,   afgezien
van  enige  maatschappijkritische  noten,   nogal  vrij-
blijvend.   Vanaf  dit  monent  willen  we  geen  konses-
sies  meer  doen  t.a.v.   het  politieke  gehalte  van  ons
werk,   om  zogenaand  nakkelijker  bij  het  publiek  te
komen.   ''Is   er  dan  nog  genoeg  wijn  in  het  water  ?",
vragen  wij.  ons  aÍ.   Met  de  naamsverandering  is   er
een  radikalisering  in  de  groep  op  gang  gekomen,   die
overgens  niet  betekent,   dat  we  niet  meer  met  kinder-
pi.odukties  uitkomen.
Dat  wij   zijn  gaan  werken  voor  oudere  leeítijdsgroe-
pen  heeft  te  maken  met  de  volgende  ervaringen:
Doordat  we  in  Vlaanderen  nog  niet  bekend  genoeg  zijn
worden  alle  inspanningen,   die  we  moeten  doen  om  een
produktie  op  poten  te  zetten   ,   gedaan  voor  een  te
gerlng  aantal  voorstellingen.   De  mondreklame  van  de
organisatoren  en  de  toevallig  bij  de  voorstelling
aanwezige  oudere  brengt  daar  maar  weinig  verbetering
in.  Daarbij  kont,   dat  ei.  in  Vlaanderen  geen  enkele
úorm  van  organisatie  van  stukkenuitkoop  is;   zeker
niet  voor  kindertheater.   Voor  degenen  die  plaatse-
lijk  voorstellingen  organiseren  is  het  niet  erg
interessant  om  kindervoorstellingen  in  te  richten,
omdat  kinderen  niet  draagkrachtig  zijn,   zodat  ze
geen  hoge     entreeprijzen  kunnen  vragen.   Daardoor
moeten  de  uitkoopsommen  voor  kindertheater  ook  laag
blijven.  Er  is  een  ministeriele  regeling,   dat  orga-
nisatoren  een  claim  kunnen  doen  op  bijpassen  van
het  miriisterie,   wanneer  er  verlies  geleden  wordt  op
een  Voorstellúng,  naa.r  de  pot  die  daarvoor  staat  is
al  ver  voor  het  einde  van  het  jaar  leeg.
Alles  bij   elkaar  was  er  reden  genoeg  voor  ons,   om
voor  ouderen  te  gaan  spelen  en  het  lijkt  er  op,dat
wij   op  dit  noment  met  "Hoera,   Meisje"   een  succesvol-
1e  doorbraak  maken  naar  een  nieuwe  publi.eksgroep.

"Hoera,Meisje"valt  ook  door  een  volwassenenpubliek
te  appreciëren,   is  ons  gebleken.   Al  met  al  kan  deze
ontwikkeling  een  goede  basis  worden,   om  straks  een
nieuwe  kinderproduktie  op  uit  te  brengen.

Tot  zolang  spelen  we  "Neus  en  Ko",   van  Proloog,   in
een  Vlaamse  versie.   Het  verhaal:   Twee  kinderen,  Neus
en  Ko  spijbelen  en  trekken  de  wereld  in,   on  te  gaan
kijken,"hoe  het  allemaal  echt  in  elkaar  zit.''.   Ze
zoeken  naar  zaken,   die  op  school  niet  ter  sprake  ko-
men.   Ze  leren  onder  wat  voor  omstandigheden  arbei-
ders  in  de  fabrieken  moeten  werken  en  zien,  wie  de
echte  milieuvervuilers  zíjn.   Ze  wonen  een  leerzame
vergadering  tussen  industrie  en  overheid  bij.  Een
studente  legt  de  kinderen  uit,   ''hoe  het  zit  met  de
winst''.   Met  al  die  nieuwe  kennis  komen  ze  terug  de
school  binnen,om  die  als  ''lesstof"  aan  de  orde  te
stellen.
Na  de  voorstelling  krijgen  de  kinderen  in  de  zaal
een  krantje,   waarin  het  verslag  van  de  reis  van
Neus  en  Ko.   De  akteurs  houden  met  de  kinderen  in
groepjes  een  nabespreking.   Het  stuk  wordt  meestal
gespeeld  voor  jeugdklubs,   jeugdbewegingen,   syndi-
kale  jeugdverbanden,   e.d.   en  veel  ninder  vaak  als
we  zouden  willen  voor  scholen.   Omdat  we  niet  pro-
fessioneel  zijn  en  slechts  in  de  weekends  kunnen
spelen,is  een ,daadwerkelijke  aktie  van  ons  on  de
thema's  van  het  stuk  in  de  lesstof  te  integreren
onmogelijk . .

"Hoera,Meisje"is  een  aanval  op  bestaande  jeugdtijd-
schriften,   een  analysering  van  de  idolen,   tot  ze
uiteenspatten  en  alle  maskers  verdwenen  zijn.
Scenes  met  veel  show  en  realistische  scenes,   die
op  een  konfektieatelier  spelen,  wisselen  elkaar  af .
De  neisjes  op  het  atelier  ontwikkelen  in  het .stuk
van  giechelende  grietjes  tot  zelfbewuste  mensen,die
beslissen  ,   zich  niet  langer  op  de  kop  te  laten
zitten.   "
De  Lorïb3   K.   vci:m  HoZ,sbeek,  Eendpachbsljï?aat  74,   9000.
Gent .

rats
Sinds  september   '76  is  er  in  Utrécht  een
theaterprojekt  voor  kinderen  van  start  gegaan,   ge-
subsidieerd  door  de  gemeente.   De  groep  die  aan  dat
projekt  werkt  bestaat  uit  negen  spelers/speldocen-
ten,   en  heeft   de  naam  ''Rats"   aangenomen.

De  groep  heeft  zijn  eerste  produktie  klaar:   ''Z)e
Roeff'-zoeff  mach+ne''.  Het  stuk  gaíLt  over  een  ±ongen,
die  voor  het  eerst  de  f abriek  binnenkomt  om  te  wer-
ken  en  die  vol  verwachtingen  is  over  het  "vak",dat
ie  denkt  te  gaan  leren  en  de  samenwerking  met  de
andere  arbeiders  en  het  vele  geld,dat  hij  zal  gaan
verdienen. ` In  de  werkelijkheid  blijkt  alles  heel  an-
ders  uit  te  pakken.`
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De  voorstelling  wordt  gespeeld  voor  de  hoogste  klas-
sen  van  het  basisonderwijs,   club-en  buurthuizen  en
eventueel  in  het  eerste  jaar  van  het  LBO.   Er  is  een
stevige  begeleidingsbrochure  gemaakt,   en  er  worden
spelprojekten  opgezet  n.a.v.   de  voorstelling,   in
samenwerking  met  onderwijzers  eh  club-  en. buurthuis-
werkers .
Ra±s  ,  kknder'thecï±erproó ek±  Utr.eehb;  Pa:uibst;Faat

13a,   Utr.ec3hÍ;.

6.         VOLWASSENEN,DIE   IN   DE    ROL   VAN      KINI}    PARTIJ    KIEZEN    V00R    DE    KINDEREN     `

Het  verslag  van  een  diskussie  over  politiek  theater
voor  kinderen,   uitgaande  van  de  copy  van  dit  num-
mei.  van  Kultureel  Front.   Aan  de  diskussie  namen
deel:   Cornelie  Rothbarth  van  Genesius,   Ine  Lamers
en  GertJan  Brinkman  van  Stiktog,   Lisette  Mertens,
Mia  Bundervoet,Peter  Duhèn  en  Jan  Smeets  van  Pro-.
loog,   Marjan  Van  Reden  en  Peter  Bos  van  Wederzijds
en  Pauline  Mol  en  Leo  Swinkels,   twee  studenten
"Theaterwetenschappen"  van  de  universiteit  van  U-
trecht.  U  leest  hier  niet  een  woordelijke  neerslag
van  het  gesprek,   maar  steeds  een  citaat  uit  de  copy
van  dit  nummer  en  de  sanenvatting  van  de  diskussie
die  dat  citaat  opriep.   Het  gesprek is gehouden  op
woensdag  12  januari   '77  en  heeft  ruim  di.ie  uur  ge-
duurd .

Cí,1:aa±:  Kináer.en  7,even  voLop  bn  votwasse:riÁ2:i'i:pr.obLe-
me:n:   ze  wonen  even  sLeclri  als  l"m  ouder.s;   ze wor.áen
óeáere  cwoná weer.  voor.  het  blok vcm wcmhoop  en ijril,-
Lekewr,  vci,n  orïrech±  en  ongez,óó7{heóá  ge2iet  áoop het
áournaal;   2}e  hebben hun  ervcïririgem met  de  poLi,tieke
pr.ob7,emen i,n h:um  eigen  omgeví,mg  en hebberL  áam  hum
£áeëen  over .... (T/gl,.   ''Het  betcmg  vcrn poutóek 1<i,náer-
thecc±er" . )
''I,cïÍ;er.  hebben  z3e  nog  tijá  gerioeg  voor.  stri,ád" -  Ä1s-
of kknáer.en ri,et Tri,ááen í,n  de  sÍ;póáá  sbaa:n,  alsof
zíe  rri,et  áe  ái,riekj;e  i;errugsLag  voelen  va;m  alle  rnaab-
schcq?peLóáke  pr.ob7,emen  vdm hwm ti,já,  alsof  z3e  riet
bn  áe  bez,cmgrióke  momerï±en  vcm l<1assestrií,áá hum  eó-
•gen  sber.ke  roL  gespeeLá hebberL  en  nog  f5pezen.   (Vg7,.
''He£ beLang  vcm poLttiek kknáer.theaker" . )

Diskussie:   Het  probleem  is  `niet,   te  onderkennen  dat
kinderen  midden  in  de  maatschappelijke  werkelíjkheid
staan  en  dat  ze  de  terugslag  van  alle  maatschappe-
lijke  problemen  van  hun  tijd  voelen,   maar  om  er  ach-
ter  te  komen,   hoe  ze  hun  werkelijkheid.ei.varen  en
lioe  ze  die  werkelijkheid  interpreteren.   Juist  omdat
vele  indringende  ervaringen  door  onderwijs  en  opvoe-
ding  verdrongen  worden  en  juist  omdat  de  konklusies,
die  de_  werkelijkheid  aan  de  kinderen  opdringt,   ont-
kend  en  bestreden  worden,   is  het  belangrijk  om  aan
de  basis  van  je  werk  een  uitvoerige  kennis  te  leg-
gen  van  hoe  kinderen  de  naatschappelijke  pi.oblemen
en   de   maatschappelijke  strijd  beleven.
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Je .hoort  nogal  eens  de  opmerking,   dat  politiek  thea-
ter  zich  zou  moeten  richten  op  die  mensen,   die  in  de
produktiesfeer  in  eerste  instantie  de  maatschappe-
lijke  veranderingen  zullen  moeten  bevechten.   Kinde-
ien  staan  ver  van  de  strijd  in  de  produktiesfeer  af .
Waarom  kies   je  dan  toch  voor  het  werken  met  kinde-
ren,   als  politieke  theatergroep  ?  UiteraaLrd  wordt
die  keuze  beinvloed  door  de  fase,  waarin  de  klasse-
strijd  zièh  bevindt  -ilmers'  Wanneer  de  arbeiders-
klasse  op  de  barrikaden  staat,   is  het  de  vraag,  oÍ
je  er  goed  aan  doet  on  al  je  energie  in  kinderthea-
ter  te  steken.  Maar  dan  nog  is  het  van  het  grootste
belang,   om  kinderen  duidelijk  te  maken,  wat  de
strijd  is,   zodat  ze  een  keuze  kunnen  maken  en  de
strijd  van  hun  ouders  kunnen  ondersteunen.   Voor  dit
moment  zou  je  kunnen  stellen,   dat  in  onderwijs  en
opvoeding  bij  kinderen  de  potentie  to.t  deelname  aan
de  klassestrijd  wordt  ontwikkeld  -  of  dat  die  ont-
wikkeling  juist  wordt  belemnerd.   Voor  een  deel  wor-
den  de  mogelijkheid  om  de  eigen  situatie  te  door-
zlen  en  te  komen  tot  een  keuze  voor  deelname  aan  de
strijd  en  de  nodige   (   social.e  )  vaardighede`n.on  da-
delijk  die  strijd  met  effekt .mee  te  kunnen  voeren,
in  de  jonge  jaren  bepaald.

Ci,taa± :   SociÁ21í,s±ósehe  opvoedk:yigsalberna.tieven ha::rr
ter.en vaak  een  r.ealósme,  da:i;  bnzóch± wtL brengen i,n
de  r.eaLí,tei,±,  me±  een  grote  ruJ,dmák  op  voori7,í,chtirig
en meÍ;  vemaaÏ.Lo7ri;mg .vcm  een  appèL  op  eí,gen  ak±bvó-
beéten  vcm  áe  ki,náeren  em  heb  í3ez,f  orïbwerrpen  Vcm
een per.spektief .  Een  r.ealósme,  dÁÏ,t  l<imdj3¥.en riet
mobí,7Á,seer.t  tegen  de  onáer.drukk.emde  wer.keïi,jl<húá,
omdn:±  hei;  de  eógen wemsen  en  ver'La:i'igeris  vam  ái,e
l<i.nder.en.   cïn  dus  hun  fcryi:±asée  negeer.£.   (Vgz,.   ''Be-
staa:±  er.  een'l<i,máer.be:ijfusÍ;í€i,án'   ete. . . '' )

Diskussie:   In  eerste  instantie  lijkt  "inzicht. geven
in"  en"appeleren  aan  handelen''een  tegenstelling.
Maar  beide  pedagogische  aktiviteiten  zijn  pas  ef-
Ïektvol,   als  ze  in  het  bewustwordingsproces  in  wis-
selwerking  met  elkaar  gebracht  worden.   De  basis  van
de  socialistische  pedagogie  -  het  verbinden  van  le-
ren  en  doen,  yan  kennen  en  handelen  -  moet    uiter-
aard  ook  voor  het  politiek  kindertheater  het  peda-
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gogisch  íundament  zijn.   Die  wisselwerking  steekt
bij  het  kindertheater  in  de  nanier  waarop  je  aan-
sluit  bij   de  kennis,   die  kinderen  in  hun  eigen  om-
geving  en  door  hun  eigen  handelen  al  opgedaan  heb-
ben;de  manier  waarop  je  die  kennis  uitbreidt  net
nieuwe  infoi.matie,   als  logisch  gevolg  van  wat  ze  al
ervaren  hebben  en  weten;   en  de  manier  waarop  je  de
konklusies,   die  oude  en  nieuwe  gegevens  samen  ople-
vei.en,   handen  en  voeten  geeft,   zodat  ze  ermee  aán  de
gang. kunnen .

Nu  is  het,  probleem,   dat  een  te  realistische  opstel-
1ing  van  opvoeder  en  theatermaker  het  handelingsper-
spektief  kan  uitsluiten,   omdat  in  de  werkelijkheid
van  de  kinderen  zich  geen  reëel  perspektief  aíte-
kent.   Het  bewustwordingsproces  stopt  dan  bij  het
signaleren  en  ordenen  van  gegevens  uit  de  werkelijk-
heid  van  de  kinderen.     Als  er  dan  al  een  perspektief
aangedragen  wordt,   ligt  dat  op  het  niveau  van  indi-
viduele  gedragsverandering  oí  is  het  uiterst  ab-
strakt  geformuleerd.

Moet  je  dan  in  elk  kontakt  met  kinderen  de  noodzaak
van  een  socialistische  revolutie  aantonen  en  de
kinderen  aanzetten  om  daar  voorbereidingen  toe  te
maken  ?  De  termen  waarin  wij   denken  over  de  noodza-
kelijke  omwenteling  zijn  voor  kinderen  over  het  al-
gemeen  niet  te  verteren  door  hun  theoretische  karak-
ter.   Ma.ar  daar staat tegenover,   dat  kinderen  veel       -
vanzelfsprekender  komen  tot  sociale  oplossingen
van  maatschappelijke  problemen.   Omdat   ze  nog
niet  volledig  vastgenageld  zitten  aan  het  kruis  van
de  burgerlijke  vooroordelen,   fomuleren  ze  spontaan:
''Je  moet  gewoon  alle  werk  en  alle  verdiensten  ver-
delen,   dan  heeft  iedereen  genoeg  en  is  iedereen  ge-
1ukkig",   e.d.   Het   is   dan  ook  zaak  om  via  je  werk
die"naieve''Íantasie  en  dat  idee  van  de  vanzelíspre-
kendheid  van  de  sociale  rechtvaardigheid  levend  te
houden  en  te  versterken.   En  dat  kan,   wanneer  je  de
manier,   waarop  ze  dingen  beleven  en  interpretei.en,
door  en  door  kent.

In  het  Gripsartikel  wordt  gezegd,   dat  Grips,   wat  de
uitleg  van  de  klassetegenstellingen  betreít,   binnen
de  refer.entiemogelijkheden  van  de  kinderen  wil   -
blijven.   Dat  ze  zichzelf  niet  konsekwent  aan  die  re-
gel  houden,   blijkt  bijv.   uit  de  dromen  van  Wolf-
gang,   waarin  hij   de  bazen  tegen  elkaar  te  keer  ziet
gaan.   Die  dromen  fungeren  dan  als  een  soort  alibi,
om  de  economische  konkurrentie  in  de  werkelijkheid
van  de  kinderen  binnen  te  voeren.  Evenzo  in  het  stuk
''Doof  bleibt  doof",   dat  Stiktog  speelt  onder  de  tí-
tel   "1X  ston  =  altijd  stom   !?".   Daarin  zit  een  kind
achter  een  muurtje, (   in  de  voo.i`stelling  een  blok,)
een  gesprek  aí  te  luisteren  tussen  zijn  moeder  en  de
meester  en  het  risiko  van  ontdekt  te  worden  moet  er
voor  zorgen,   dat  de  kinderen  in  de  zaal  luisteren
naar  de  vrij   absti.akte  informatie,   die  in  dat  ge-
sprek  vrijkomt  over  de  funktie  van  toetsen  in  het  on-
derwijs  -  iníormatie  die  de  werkelijkheidsbeleving
van  kinderen  sterk  overstijgt.

Nu  is  maar  de  vraag  of  het  fout  is,   on  aan  de  wei.ke-
1ijkheid  van  de  kinderen  nieuwe  infomatie  toe  te    .
voegen.   Wanneer  die  iníormatie  in  het  logische  ver-
1engde  ligt  van  de  ordening  van  ervaringen  van  de
kinderen  en  wanneer  die  het  vanzelfsprekend  vervolg
vormt   op   de  handeling  van  het  stuk,   en  wanneer  de
kinderen  hun  beiang  bij  äie  iníormatie  kunnen  onder-
kennen,   is  o.i.   die  informatie  van  buiten  de  werke-
lijkheid  van  de  kinderen  een  belangrijke  bijdrage.

Het  voorbeéi`d  van  Stiktog  staat  naast  een  voorbeeid
uit   "Neus  en  Ko  op  zoek  naar  het  verzwegen  nieuws'':
Tegen  het  einde  van  dat  stuk  komen  Neus  en  Ko,   ver-
kleed  als  serveerster  en  ober  een  vergadering  tussen
overheid  en  bedrijfsleven  binnen.   De  vraag  is  nu,   of
de  spanning  on  een  eventuele  ontdekking  van  Neus  en
Ko,   die  de  aandacht  van  de  kinderen  moet  vangen  voor
de  informatie  over  de  verhouding  tussen  de  overheid
en  het  bedrijfsleven,  niet  juist  de  aandacht  voor
die  iníormatie  afleidt  ?
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In  de  diskussie  konen  we  tot  de  konklusie,   dat  de  ma-
te  waarin  informatie  in  een  stuk  dóór  de  handeling
gebracht  wordt,   ook  de  sterkte  van  de  overdracht  be-
paalt.   In  het  geval  van  de  vergadering,   waar  Neus  en
Ko  binnensluipen  en  in  het  geval  van  het  kind  achter
het  muurtje  is  er  sprake  van  een  gekamoufleerde  les.
Die  voorbeelden  staan  tegenover  voorbeelden  van  in-
formatie,   die  tot  gebeurtenis  gemaakt  is:  bijv.   de
scene  uit  Neus  en  Ko,   waarin  de  twee''helden"aanbel-
len  bij   een  strokartoníabriek  om  eep  rondleiding.
Op  een  trap  verschijnen  dan  op  de  hoogste  tree  een
direkteur,  daaronder  respektievelijk  de  bedrijfs-
leider,   de  chef  en  de  telefoniste.   De  direkteur
heeft  de  grootste  teleíoon,de  bedrijfsleider  een
kleinere,   de  chef  een  nog  kleinere  en  de  teleíonis-
te de kleinste.De telefoniste neemt  het  verzoek  van
Neus  om  een  rondleiding  aan  en  verwijst  haar  via  de
chef en de  bedrijísleider  door  naar  de  direkteur,   die
een  toezegging  doet  en  de  uitvoering  van  zijn  be-
sluit  weer"trapsgewijs"naar  onderen  delegeert.   Er
wordt  niets  over  hierarchie  vertelt,  de  hierarchie
wordt  in  de  handeling  getoond.   In  de  diskussies  na
het  stuk  was  deze  sce.ne  meestal  het  aanknopingspunt,
omdat  de  kinderen  meteen  bij   de  opening  van  het  ge-
sprek  hun  kritiek  spuiden  op  de  verhoudingen  in  de
strokartoníabriek.Wanneer  op  een  dergelijke  wijze
informatie  tot  gebeurtenis  gemaakt  wordt,   gaat  die
informatie  tot  de  ervaringen  van  de  ki-nderen  horen.

Proloog  heeít  haar  nieuwe  stuk  in  de  geschiedenis
gesitueerd.   De  werkelijkheid  van  de  late  Middeleeu-
wen,in  ''De  overval  op  het  pakhuis",   komt  maar  slecht
overeen  met  de  werkelijkheid  van  de  kinderen  nu.
Immers  honger,   kinderarbeid,   razzia's  van  gewapende
belastingophalers,   e.d.   zijn  zaken  die  kinderen  niet
iedere  dag  neer  meenaken.     Maar  de  maatschappelijke
verhoudingen  in  de  Middeleeuwen  zijn  teruggebracht
tot  een  voor  de  kinderen  dooi.zichtig"model"waarmee

ze  ook  hun  eigen  tijd  kunnen  toetsen.   En  wat  in  dit
verband  belangrijker  is:   de  kinderen  in  het  stuk
handelenop een  wijze  die  de  toeschouwertjes  tot  de
verbeelding  spreekt-,   omdat  het  in  het  verlengde  van
hun  eigen  handelen  ligt.   Gaandeweg  wordt  een  indivi`-
dueel  verzet  van  de  kinderen  -  dat  veel  heeft  van
het  individueel  verzet  van  kinderen-nu  tegen  hun  on-
derdrukkíng  -tot  maatschappelijk  verzet.  En  dat  ge-
beurt  op  een  manier,   die  voor  de  kinderen  in  de  zaal
vanzelfsprekend  is,   en  die  vanzelfsprekendheid  maakt
de toeschouwertjes."medeplichtig"  aan  de  initiatie-
ven  van  de  toneelkinderen.

Cótacï±:  Een  áeeL  vcm  de  wer.kèL£ól<:hetá  ver.2{riágen,
bóáv.   seíRueLe  i,nfo]ma:tie,  of l<rttiek op  de  kerk.  ) ,
uèt  tak±ósche  overwegi;ngen  riam  ouder.s  en  onáeririj-
23ers  boe.  l<a:n  óe  gezoofü)cüiridi,gh,eóá  b.ój   de  känáeren
onáerrrrtánen3   omda:±  heÍ;  goeá mogeLi,jk  i,s,   dn:±  ze  door.
hebben,  ácck  ie  rriaaÏ.  de  haLve  waa:r.heóá ver.tez,É.   Iri
het  cïr.tökeL  vcm  Gr.óps  vi,náen we  áe  7ri£i5praak: "Af%orr
áer7,£jl<e  probLemen wor.dem  dcior kènderen  eryi)cïr.en  als
een  onáeráeeL  vcm  de  7¢c)rrrpz,eksheóá  vcm  de  maaéschap-
pe_Lójke  verschi,ónselen.  De  l<i.náer.en  ervci,r.en l"m pï'o-
bz,eflem rïóet  als  af23onáetèó1<e  pTobtemen,  macm  als  op-
te7,som van  gebeur.terissen  en het  ós  áuist nooázake-
Z,óák  om  dúde7,í,ók  Í;e  rriaken.   da:k  al  áeí3e  pr.obLernen  op
áezeLfde  oor.23aken  Í;erug  te  voeren  zzi,án".

Díékussie:   Wanneer  je  bijv.   sexuaiiteit  wegiaat  uit
de  verhouding  jongen-meisje,   in  een  stuk,  waarin
je  een  jongen  en  een  meisje  samen  een  aantai  avon-
turen  laat  beleven,   zullen  de  kinderen  in  de  zaal
je  dwingen  om  het  er  toch  over  te  hebben,   door  de
helden  uit  je  stuk  bijv.  als  "zeikers"  aan  te  kla-
gen,  ondat  ze  allerlei  initiatieven  ondernemen,
naar  op  een  punt,  waarop  de  kinderen  in  de  zaal  nu
juist  best    belangstelling  hebben,   ineens  ambitie-
loos  zijn.
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Genesius  regelt  met  de  uitkoper  van  hun  voorstelling
over  sexualiteit,   voor  de  basisschool,     dat  er  een
ouderavond  voor  én  na  de  voorstelling  gehouden
wordt.   De  ouders  betrekken  bij   de  voorst.elling  voor
hun  kinderen  heeít  vaak  de  funktie,   dat  de  ouders
zien,   dat  hun  kind  veel  volwassener,  veel  zelfstan-
diger  en  geinformeerder  is,   dan  ze  in  de  gaten  had-
den.   Dat  kan  een  ander  gedrag  van  de  ouders  t.o.v.
hun  kinderen  opleveren.   Verder  is  het  zo,   dat  een
voorstelling  voor  hun  kinderenbij de  ouders  vaak  een
eÍÍektief  pleidooi  ís  voor  het  slechten  van  taboes,
omdat  de .sinpele uitlegvan  de  voorstelling  en  het
.enthousiasme  van  de  kinderen  sanenwerken  om  de  ou-
ders  "om  te  krijgen".

Terug  naar  de  stelling:   Je  ondergraaft  je  geloofwaar-
digheid,  wanneer  je  problematieken  uit  een  maatschap-
pelijke  kontekst  weglaat,   die  sterk  bij  kinderen  le-
ven.   Van  de  andere  kan  moet  je  weten  welk  risiko  je
loopt,   immers  -de  pastoor  of  het  schoolbestuur  of
het  koor  van  verontruste  ouders vegen je  zo  de  school
uit.   Er  is  een  verschil  tussen  pi.oblemen,   die  de  kin-
deren  zelf  aansnijden  niet  uít  de  weg  gaan,   en  na-
drukkelijk  bij  kinderen  appeleren  aan  problemen.

De  stelling  suggereert,   dat  je  geen  delen  van  de  wer-
kelijkheid  kunt  weglaten,   omdat  kinderen  alle  proble-
men  als  deel  van  het  maatschappelijk  geheel  moeten
kunnen  ervaren.   Maar  het  is  belangrijker,   dat  je  aan
de  hand  van  problemen,   die  voor  de  kinderen  het
sterkst  spelen,  met  de  kinderen  een  interpretatieka-
der  ontwikkelt,   een    sleutel,   waarmee  ze  sti.aks  an-
dere  problemen  te  lijf  kunnen  gaan.   Zo  komen  we  te-
i.ug  op  een  eerdere  konklusie:   Het  kriterium  om  in-
formatie  in  je  stuk  te  steken  of  eruit  weg  te  laten
noet  zijn:   kunnen  kinderen  hun  belang  bij   die  infor-
natie  onderkennen.   Een  stuk  over  de  Selektie  die  de
school  realiseert  is  op  de  basisschool  objektief  ge-
zien  erg  noodzakelijk,   omdat  die  selektie  in  volle
gang  is.   Maar  tegelijkertijd  moet  je  je  realiseren,
dat  basisschoolkinderen  nauwelijks  uit  de  voeten
kunnen  met  dat  thema,   omdat  ze  de  maatschappelijke
konsekwenties  van  die  selektie  slechts  zeer  zijde-
lings  kennen.   Werkende  jongeren,   die  de  gevolgen  van
de  sorteermachine-Íunktie  van  het`  onderwijs  aan  den
lijve  hebben  ondervonden,   zien  in  dit  thema  een
.grote  uitdaging  om  met  elkaar  te  diskussiëren  en  de
maatschappelijke  rol  van  het  onderwijs  te  onder-
zoeken.
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Ci,tacd:     Hoe  speet  óe  l¢Ènáer.en?  Iiri,teer  ie  2Íe
z3oveeL  mogeLóál<  9f  ben  óe  een  ''votüasseme  drie  i,n
de  r.ot  vc[n kLná pcmti,ó  kóesb  voor.  áe  ki,nder.en''?
(Vgt.   ''Het poubóek l<órLáertheaber  vcm  Grips". )

Diskussie:   Deze  uitlating  van  Grips  is  een  kritiek
op  het  Duitse  kindertheater,   dat  door  zijn  imitatie
van  kinderen,   kinderen  eigenlijk  belachelijk  maakt.
Er  is  een  rijke  traditie  van  burgerlijk  kinderthea-
ter  in  Duitsland,  waarin  kinderen  types  zijn  en
zich  hyperindividueel  gedragen.   Het  is  onze  opdracht
om  het  maatschappelijk  gedrag  van  kinderen  te  spe-
len:niet  het  jongetje  dat  de  piespaaal  van  de  klas
ls,   maar  waarom  hij  het  is  en  wat  daaraan  onrecht-
vaardig  is.   Het  .is  niet  voldoende  om  kinderen  te
spelen  door  hun  motoriek  te  bestuderen  en  na  te
bootsen,   of  door  je  in  te  leven  in  hoe  een  kind
zich  voelt,   al  zijn  dat  wel  bouwstenen  voor  de  op-
bouw  van  je  rol.   De    voornaanste   basís  van  je  spel
zal  moeten  zijn,   dat   je  weet  welke  de  maatschappe-
lijke  oorzaken  zijn  van  het  individuele  gedi.ag  van
het  kind  dat  je  speelt.   Er  zit  een  gevaar  in  het
spelen  vanuit  je  eigen  gevoelens,   omdat  je  het  ge-
drag  van  kinderen  erg  kunt  verpsychologiseren.   In
het  artikel    van  Grips  staat,   dat  ze  werken  met
eksemplarische  kinderen:   kindei.en  die  eigenlijk  een
maatschappelijk  gedrag  vertegenwoordigen,   zoals  het
kind  dat  het  vanzelfsprekende  onderzoekt,   tegenover
het   gezagsgetrouwe  kind.   Ze  geven  dan  aan,   welke  de
maatschappelijke  oorzaken  van  dat  gedrag  zijn-  én
wat  de  uiteindelijke  konsekwenties  van  dat  gedrag
voor  de  kinderen  z,ijn.

Al  diskussiërend  komen  we  erachter,   dat  er  twee
tegengestelde  manieren  zijn,   waarop  kinderen  zich
kunnen  identiíiceren  met  kinderen  op  het  toneel:
ze  kunnen  zich  "op sleeptouw laten  nemen"   door  hun
held,   zich  emotioneel  en  kritiekloos  identificeren
én  ze  kunnen  geboeid  door  de  handelingen  van  hun
held,   zich  solidariseren  met  die  held,   ondat  ze
zijn  kritiek  op  de  verhoudingen  in  het  toneelstuk
delen  en  zijn  handelingen  goedkeuren.   De  kans  dat
de  toeschouwertjes  komen  tot  één  van  de  twee  vor-
men  van  identifikatie,  wordt  in  belangrijke  mate
bepaald    door  de  manier,   waarop  je  je  lield  speelt.

Jan  Smeets,
Peter  Duhèn.
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7.       .POLiTIEKE    KiNn[RLIED]ES

IN   I}E    B0NDSREPUBLIEK

Ieh wöL1  ú,nem  Gar.ten
Leóáeri  hab'  tch kebrien
ArLdïe  liew±e  haben  eí,m'n
ljassen kebne  Ktnáer.  reón
Wóe  gemún   (383)

In  áen  gÏ.ossem  Gärtem
spi,ez,en ketne  Kináer.
Ebnsco'ri  Li,egen  si,e  umá  stuim
sbnmlos  i,n  áer  Wel±  hemáiri
C)h,  wte  d;wrm   (3x)

Ebnes  schönes  Tages
rei,sserL wtr  däe  Zäume
von  áen  gr.ossen  Gär.ten  etn
ljassem  alle  Ki,máer.  rei,m
Das  wtrá  febn  (3n)

Dit  ''Gärtenlied"  komt  uit  het  stuk  "Mugnog-Kinder"
van  het  Berlijnse  Grips  en  is  een  aardig  voorbeeld
van  hoe  in  het  korte  bestek  van  een  kinderliedje
een  "politieke  zaak"  als  de  afschaffing  van  het
privé-bezit  voor  kinderen  vanzelfspi.ekend  eh  ook
aantrekkelijk  wordt  gemaakt.   Het  is  "1ustig  und
listig",  het  motiveert  de, kinderen  emotioneel  on
zich  de  inhoud  van  het  iied  eigen  te  maken  én  het
arg'-enteert.   De  muziek  heeft  diezelfde  kennérken
als  de  tekst:   ze  is  gemakkelijk  door  kinderen  over
te  nemen,   is  prettig  om  te  zingen  en  geeft  alle  ge-
iegenheid  tot  interpretatié  die  de  argumenten  van
de  tekst  onderstreept.

Het  is  bepaald  niet  de  eerste  keer,  dat  het  kinder-
lied  in  Duitsland  gebruikt  wordt  als  middel  tot
poiitieke  opvoeding.   in  de  kiassenstrijd  in  hét
Duitsland  van  het  eerste  kwart  van  deze  eeuw  was
het  kinderlied  (als  onderdeel  van  de  opvoeding)   een
belangrijk  front  -zie  daarvoor  ook  de  redevoering
van  I.iebknecht  voor  het  Pruisische  Huis  van  AÍge-
vaardigden  elders  in  dit  nummer.

In  1917  verschijnt  er  bij  Verlag  Emil  Roth  in
Giessen  een  nieuwe  zangbundel  voor  scholen,   onder
redaktie  van  de  leraar  en  hoforganist  Heinrich  Mü1-
ler  uit  Darnstadt.   In  het  boek,   dat  in  zeer  grote
oplage  over  de  Duitse  scholen  verspreid  is  en  dat
bedoeld  was  voor  kindei.en  tot  14  jaar,   stonden  lie-
deren,   die  een  onverhulde  dienst  bewezen  aan  de
heersende  klasse  van  het  toenmalige  Duitse  Rijk:

Hi,ndjznbwg3  du  edlèr.  HeLá
sehz,ugst  dáe  Russem  tn  Walá  wmd  FeLá,
schlugsÍ;  dke  R:ussem  ohme  Wahl.
IIóndenbur.g  meón  Gener.al   ('2x)   ( . . . )

Wer.  sÍ;i.eck±  der.  Bär  ái,e  Selmcmze  vor,
.wer  hcïu±  t:hm  Í;üch±i,g  et:i'is  cmf s  OhÏ'
áass  ö:lm  áer.  SchädieL  l<Ï.ach±?   (2g3)
iDer.  Hí,máenburg.   dier.  alÍ,e  Reck,
der  R:ussen±oá,   áer.  RussenschÏ.eek  ( . . . )

in  de  tijd  van  de  Weimarrepubiiek  vèrdwenen  iiede--ren  díe  volkerenhaat  en  mílitarisme  bij  de  kinderen
opriepen  uit  de  oíficiële  zangbundels  op  school.
Maar  het  is  zeer  waarschijnlijk,   dat  de  geest  van
deze. liedjes  in  het  onderwijs  van  de  konservatieve
nuziekleraar  en  in  de  overeenkomstige  opvoedings-
praktijk  in  het  gezin  overwinterd  heeft  tot  1933.

Al vroeg stelde  de  Duitse  arbeidersbeweging  zich  op
tégen  .de  opvoeding  tot  volkerenhaat  en  miiitairisne
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en  probeer-cle  ze  tegengas  te  geven  aan  die  verderf-
lijke  invl.ed  op  de  Duitse  jeugd.   Dit  gebeurde  van
sociaal-demokratische  kant  in  de  beweging  van  ''Kin-
deríreunde",   die  zich  opdeelde  in  "Nestíalken'',
"Jungfalken"  en  ''Rote  Falken''.   Door  de  Komunis-
tische  Partei  Deutschlands  wei.d  in  1920  de  Revolu-
tionaire  Kinderbeweging  in  het  leven  geroepep  en
in  1924  de  "JungTSpartakus-Bund".   In  deze  organi-
saties  werd  geprobeerd  om  kinderen  tot  klassen-
bewustzijn  op  te  voeden,   tot  zorg  voor  elkaar  en
tot  internationale  solidariteit.  Dit  vond  ui.teraard
zijn  uitdrukking  in  de  liederen,   die  in  deze  bewe-
gihgen  geschreven  en  gezongen  werden.

Es  war.  ei,n Lehper.  Säbez.betn
dj2Ï.  reáete  fast rï:ur  alLebn.
U_nd wott;  etm  SchjÄ1er.`cuch wa$  8ag'n
da:m wi,r.á  er.  gteóeh `c[ufs  Maul  gáschlagen!

''Der.  Frcm2ïmcïm rrruss  áer'  Er.bfúná  sún,
er Klau± umse]rn  deu;Í,schen Rheí,n" .
Mcm  zemt  áen  Rheí,n wolú  him w'Lá he;Ï..
alsob  es  eínen  Bratiúur.sÍ; wäÏ..   ( . . . )

Da  l<airiem  ci.us  Pari,s  her.be+
Fr.amzosemki,ndeT  eón,   zwet,  dr.et.
Sí,e  wci:ren  so  ijri,e  d:u umá éch
wtr'  f.cmáen  uns  ganí3  br.üáer7,èeh  ( . . . )

De  tekst  van  het  lied  over  neester  Sabelbeen,  waar-
van  hierboven  drie  coupletten  opgenonen  zijn,   is
van  Helmut  Schinkel,die  een  van  de  leiders  geweest
is  van  de  Revolutionaire  Kinderbeweging  en  in  die
funktie  een  groot  aantal  liederen  voor  arbeiders-
kinderen  geschreven  heeft.   Onder  zijn  leiding  werd
ook  de  eerste  "Jugend-agit-prop-truppe" :   de  "Rote
Tromnler"  opgericht  in .Berlijn.   Maar 'ook  in  andere
kindergroepen  zijn  nieuwe  liederen  ontstaan  die  de
problemen,   de  strijd  en  de  hoop  van  arbeiderskin-
deren  weergeven.   De  greep  naar  de  nacht  van  het
fascisme  maakt  aan  deze  ontwikkeling  een  abrupt
einde .

De  zangbundels  van  de  scholen  in  de  Bondsrepubliek
staan  op  dit  moment  vol  vindingrijke,kleurige
schilderingen  van  een  wereld,waarin  kinderen  vro-
lijk  de  nieuwe  dag  begroeten,   de  schoenmaker  flui-
tend  de  schoenen  verzoolt,   de  bakker  zoete  broodjes
bakt  en  de  boer  in  maart  zijn  paardje  inspant.   De
poli€ieke  en  sociale  werkelijkheid  ontbreekt  vol-
ledig.  Het  is  natuurlijk  toe  te  juíchen  dat  in  die
zangbundels  geen  nationalistische  en  anti-demokra-
tische  liederen  meer  voorkomen.  Maar  de  aversie
tegen  dergelijke  liederen  is  in  de  Bondsrepubliek
doorgesla+gen  tot  een  aversie  tegen  iedere  politise-
ring  van  kinderliederen.  Politiek  moet  kost  wat
kost  buiten  de  school  blijven.   Daarmee  wordt  de  op-
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1eving  van  het  nationalistische  liedrepertoire  ver-
hinderd,  maar  ook  de  overdracht  van  liederen,   die
pleiten  voor  een  demokratische  veranderi.ng  van  de
maatschappij   in  al  zijn  geledingen.   In  Oost  Duits-
land  heeft  WolÍgang  Steinitz  een  zeer  omvangrijke
verzameling  van  dit  soort  liederen  uitgegeven,
maar  voor  de  zangbundels  van  de  Bondsrepubliek
schijnen ,ze  niet  te  bestaan.

De  aversie  tegen  iedere  politisering  heeft  uiter-
aard  een  politieke  funktie.   In  het  officië1e  school-
liedrepertoire  wordt  kinderen  een  uiterst  idyllisch
wereldbeé1d  voorgehouden.   Alles  wat  die  idylle  ver-
stoort  wordt  uitgebannen:   er  zijn  in  die  wereld
geen  roekeloze  automobilisten,   schreeuwende  huis-
bewaarders,   geen  zeui.ende  buurvrouwen,   geen  rijke
lui  die  hun  villagrond  met  dikke  muren  aísluiten,
geen  overspannen  vaders  en  overbelaste  noeders. . .
En  áls  de  wereld  van  dë  arbeid  al  in  die  liederen
voorkomt,   dan  wordt  ze  weergegeven  als  een  voorin-
dustriële  ambachtelijke  idylle.
Dit  alles  is  uiteraard  in  strijd  net  de  werkelijk-
heid  van  de  kinderen,  naar  ook  met  de  manier  waarop
de  kinderen  zelf  in  hun  eigengenaakte  aftelversjes
en  liedjes,   tijdens  hun  spel  op  straat,  hun  werke-
lijkheid  weergevep.   Pe'ter  Rühnkorf  heeft  in  "Uber
das  Volksvermogen"  een  gi.oot   aantal  van  die  versjes
verzaneld.   Het  is  een  staalkaart  van  de  manier  waar-
op  kinderen  hun  problemen  met   gezagsverhoudimgen,
met. hun  seksuele  onwetendheid  en  met  de  sociale  en
politieke  problemen,   die  ze  in  hun  ongeving  meema-
ken,   verwoorden:

Ileu±e  tst  áer 7,etste Tag
Heu±e  wí,rd Rada:u  gemach±
Fenster,  TüÏ.en  auf.gerytssen
umá  der  liehr.er  r'ausgesri,sserL.

Ä1Zah óst mäch±óg
Ä1tah ó8t;  gross
EómeÍ;erseeh23óg
Uná  ar.beéts7,os.

Wer.` r.eótet  so  spät  aui  Mutters  Bauch
Das  t8Í;  áer.  Vci±er.  "ót  sei,nem  Söhlauch
Er. hä1t  sóch  cm áen Ttiten  fesb
Dass  es  si,ch besser.  ftckerL Läss±

In  de  fase  van  de  ontwikkeling  van  de  kinderen,
waarin  ze  gretig  en  veel  zingen,   dwingt  het  school-
liedrepertoire  ze  om  de  wereldvreemde  inhoud  van
haar  liederen  te  herhalen  en  te  herhalen,  zodat  die
diep  in  het  onderbewuste  van  het  kind  doordringt  en
de  eigen  mogelijkheid  om  de  werkelijlmeid  in  liede-
ren  om  te  zetten  likwideert.   En  het  zingen  dat
"maatschappelijk"  gehonoreerd  wordt  door  de  school
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is  immers  niet  het  zingen  over  de  leerkracht  die
buiten  gesneten  wordt  en  over  de  vader  die  de  moe-
der  berijdt,  maar  dat  over  de  duifjes  die  vliegen
en  over  het  paardje  in  galop.
Door  de  onwerkelijke  inhoud  van  het  1íedrepertoire
en  de  schoolse  zangpraktijk  leren  kinderen  vervol-
gens  af ,   om  op  wat  voor  nanier  dan  ook  zelÍ  met
muziek  bezig  te  zijn  en  komen  ze  tot  een  passieve
houding  t.o.v.1iedjes,   welke  zich  vaak  beperkt  tot
het  konsumeren  van  tophits.   En  zo  is  weer  een  van
de  kreatíeve  vermogens  van  het  kind  uitgeschakeld.
De  vroegtijdige  verbinding  tussen  het  gevoelsleven
van  het  kind  en  idyllische  en  illusoire  inhouden
draagt  er  sanen  met  andere  illusiemakers  toe  bij,
dat  kinderen,   wanneer  ze  "het  volle  leven"  ingaan,
tanelijk  hulpeloos  staan  tegenover-de  werkelijkheid
die  beheersd  wordt  door  tegenstellingen,   waarop
kinderen  nauwelijks  voorbereid  zijn.

Hämchen  l<1etm, a:rrmes  Schmei,n,
rrrusst  hewÍ,  tn  d;i.e  Schule  re+n.
Sóehst;e  wohl.  Lehr.er.  Koftl
filhlÍ;  sóch  cruch nách± wohl.
Th,er.zi,g  Ki,nder.  i,n  áer  Bcmk
áäch±  bn  BohmemachsgesÍ;cmk.
Mó±t;e:iíiina:iiig,   Gott  sú  Dcmk
f`ämgt  ái,e  Stunáe  am.

PLötzLí,ch,  ach eí,n RÍesenkr.ach
umá  ei,rL  fiär.ehter.Ltcher  SLag !
S+eh  mal'.   Lí,ese>   í,n  dÁ3r.  Wóese
St;eck±  etn  SÍ;ar.ft,ghker..
Hämchen  í,st  noch  crmgst  u;ná ba:irig
doch  er.  fä:mgt  2íu  fr.agen  ci:m:
' S  rach±  wmá  stènk±,  T]nheë1  br.i,mgt;s.
irievóez,  k;ost;  son  Di;ng?

Lehr.er.  Kolil  dèe  änhi)orb  sagb
Was .da  a:us  der  Wi,ese  r.agÍ;
für  den  Pr.e4s  von  som  Schei,ss
ltiön:n±e  Triam  d]pú,  Schulen bctum.

' HeLLè  Rä:uine,  l<1eí;i'ie  Klassem

Mensch,   das  wäre  ka:uiri  zu  fassen.
Wär  das  so,  wär  óch  fr.oh.
wte  der  MÖps  i,m Paleto±

Bovenstaande   Coupletjes Zijn   'n.deel  van  het  liedje
''Hänchen  klein  in  der  Schule'-'van  Christanne  Knauf
en  Fredrik  Vahle.   Het  is  te  vinden  in  het  boekje
''Die  Maultrommel  -Kinderlieder-Árbeitsheft".   In  dit
bundeltje  vind  je  naast  het  repertoire  waarmee
Christianne  en  Fredrik  al  minstens  zo'n  jaar  of  zes
basisscholen  en  kinderíeesten  afreizen,ook  een  theo-
retische  verantwoording  van. hun  politiseringswei.k
door  kinderliedjes.   Het  voor  u  liggend  artikeltje
is  voor  het  merendeel  samengesteld  uit  citaten  uít
die  theoretische  verantwoording.   Christianne  en
Fredrik  schrijven  onder  andere:   Je  kunt  niet  zonder
neer  alle  traditionele  kinderliedjes  afschrijven.
Er  zijn  er  veel  die  vrolijk  zijn,  vol  streken  zitten
en  de  kinderen  Z-oveel  plezier  geven,   dat  het  kort-
zichtig  is  om  ze  aí  te  zweren.   Maar  tegelijkertijd
kun  je  niet  stil  blijven  staan  bij  de  inhoudelijke
canon  van` het  traditionele  kinderlied.   Kinderen
willen  niet  voortdurend  behandeld  worden  als  hulpe-
loze  wezens,   als  onrijpe  kleine  volwassenen.   Hun
belangstelling  gaat  zeer  vaak  veel  verder  dan  je
zou  vermoeden  uit  het  stompzinnige  en  infantiele
gekout  van  t.v. ,   radio  en  kinderboeken

Was  sí,md  Si=aÏ.fi,gh,±er,  was  föLLi;  Eueh  ddbeó  eí,m?
Wo2zu  si,ná  sÍ;arft,gh±er.  áa?
Was  um±erscheóáeÍ;  si,e  von Passagi,er.fïug23eugen?
Wo  l<om'rit  das   GeLá  her.,   rrïi,b  áeiTi  ste  gebau±  wer.áen3
Dit  zijn  richtvragen,  ,  waarmee  Chi.istianne  en
Fredrik  het  liedje  van  ''Hänchen"  bespreken  met  de
kinderen,   voor.wie  zij  het  zingen.  Die  diskussie  is
een  voorwaai.de  voor  hun  optreden.   En  die  diskussie
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stelt  hen  in  staat,   om  de  inhoud  van  hun  liedjes
konsekwenties  te  doen  hebben  voor  de  manier  waar-
op  kinderen  tegen  hun .werkelijkheid  aankijken.   Zé
beschrijven  in  hun  boekje  een  ervaring  met  het  lied-
je   "Die  Rübe'':

In  'ner.  Ecke  vorri  Ga:r.ten lmt  áer.  Paule  setn  Beet
wmá  da ha±  er.  stch  ái,eses  Jahr.  Rilben  gesät.
Uná  da,  wo  sonst  Bolmen  di,e  SÍ;amgem  hoch kletterrn,
ij}ächst  jet23±  ei,ne  Rílbe  rrit  riesí,gen  BLätter..

Voorbijgangers,   die  kommentaar  leverden  op  de  aktie
van  de  kinderen  werden  zelfbewust  te  woord  gestaan
door  de  kinderen.   In  die  diskussies  gebruikten  de
kinderen  de  argumenten,   die  ze  sanen  ontwikkeld
hadden  in  de  diskussie  na  het  liedje.   Ilun  eigen
konkrete  ervaringen  met  buitenlandse  kinderen  waren
sterk  genoeg  om  motivatie  en  argumenten  op  te  leve-
ren,   om  tegen  de  vooroordelen  van  volwassenen  in  te
gaan  als  ''buitenlanders  wassen  zich  niet",   "ze  zijn
lui",   ''ze  zijn  gewelddadig",   e.d.   Natuurlijk  is  dit

Ilet  liedje  is  een  bewerking  van  het  gegeven  van  een
Russisch  sprookje,   dat  zijn  populariteit  in  linkse
kringen  dankt  aan  een  Chinees  affice   (  bijlage  in
Kurzbuch.)  Paul  krijgt  in  zijn  eentje  de  reuzenraap
de  grond  niet  uit.   Hij  schakelt  zijn  vriendjes  in,
maar  dan  lukt  het  nog  niet.   Paul  krijgt  een  idee:
''Ga  Antonio  halen,   die  kan  ons  helpen."

Doch  díi rnebn±  dÍ3r.  Kla:us: Sowas  hi,Lf`t  u:ms  r[i,cht  wú,-
ter. ,

Das  stmá  doch  alzes  K+náer.  von  so  Gastc[rbeáberrn.
Metn  Vcrier  sagt  t:rrmer.,  di,e  ver'sclwämdi2n  vi,et  besser'
uná  ausseráem  si,ná  áas  SpageÍ;tifr'esser'  !

Das  äÏ.ger.t  d!en  Pcml3  was  áer  Klcï:us dj2 so  spri,cht.
Deri  An±ori,o  óst  l<Ï.äfbi,g  7Ämá  d:uim  i,st  er.  rri,chÍ,.
Uná  a:usser.áem  Kla:us  háisÍ;  du  eí,ns  wo721  vergesserL,
du has£  dÁ,ch  cm  Spagetti,  neulÉch  fast ílber'fr.essen. .

Het  eind  van  het  liedje  is  bekend:   met  z'n  allen
krijgen  ze  kiaar,   wat  één  niet  kan.   "Weike  argumen-
ten  gebruikt  Paul  tegen  Klaus  ?  Hoe  kun  je  zien  dat
Paul  gelijk  had  ?"   ,   vragen  de  zangers  aan  de  kin-
deren.

In  Bessungen,   in  een  wijk  van  Darmstadt,   hebben
Christianne  en  Fredrik  dit  lied  gezongen  en  bedis-
kussieerd  met  kinderen  van  een  school,   bevolkt  door
een  gemengde  populatie  van  Duitse  en  gastarbeiders-
kinderen.   Politiek  onderwijs  geven  op  die  school
ls  even  noodzakelijk  als  noeizaam.
De  kinderen  zijn,   met  name  onder  invloed  van  de
moeilijke  werk-  en  woonomstandigheden  van  hun  ou-
ders,   vaak  bijzonder  aggressief  ten  opzichte  van
elkaar.   Het  liedje  was  in  die  situatie  dan  ook  bij-
zonder  aktueel.   Het  werd  in  alle  klassen  van  de
school  door  de  onderwijzers  uitvoerig  nabesproken
met   de   kinderen.   Het  resultaat  daarvan  was,   dat
de  kind-eren  op  eigen  initiatief  de  hetzespreuk
''Ausländer  raus",   die  onder  stimulans  van  de  NPD-
propaganda  terechtgekomen  was  op  een  leegstaand
huis  in  Bessungen,   veranderden  in  ''Ausländer  rein".

een  uitzonderlijk  voorbeeld,  maar  het  geeft  aan,  dat
politieke  kinderliedjes  een  goed  politiseringsmid-
del  kunnen  zijn;   dat   ze,   wanneer  ze  op  een  zekere
schaal  en  met  een  gedegen  begeleiding  gepresenteerd
worden  én  aánsluiten  bij   de  politieke  problemen,   die
voor  kinderen  belangrijk  zijn,  kinderen  ook  politiek
bewuster  naken  en  ze  de  mogelijkheid  geven  om  hun
bewustzijn  in  handelen  om  te  zetten.

Christianne  en  Fredrik  zijn  geen  eenlingen  in  de
Bondsrepubliek.   De  traditie  van  het  socialistische
kinderlied  van  de  jai.en  twintig-dertig  wordt  door
meerderen  en  op  zeer  verschí1lendè wij.zen voortgezet
en  uitgebouwd.   In  het  begin  van  dit  artikeltje  is
gewezen  op  de  kinderliedjes  van  Grips.   We  maken  ver-
der  melding  van  Klaus   en  Helga,   een  duo,   waarvan       `
het  werk  te  vergel.ijken  is  met  dat  van  Christianne
en  Fredrik,   en  van  Dieter  Süverkrüpp,die  met  zijn
"Baggerführer  Willibald''een  kinderklassieker  ge-
schreven  heeft,   die  op  grote  schaal  door  kinderen
gezongen  wordt  in  het  Duitsland  van  het  Beruf svei.-
bot.   Het   lied -is  welliswaar  nog  niet  opgenonen  in
de  schoolbundels,   maar  in  steeds  meer  klassen  en
kindergroepen  wordt  het   gezongen  en  nagespeeld  in
een  soort  muzikaal  rollenspel.   Iets  wat  aangeeft,
dat  steeds  neer  progressieve  onderwijzers  en  opvoe-
ders  het  kinderlied  als  politiseringsmiddel  ontdek-
ken  en  gaan  gebruiken.

Het  lied  van  de  "Baggerführer"  vertelt  over  hoe  ar-
beiders  huizen  bouwen  die  zoveel  huur  moeten  op-
brengen,   dat  ze  er  zelf  van  z'n  levensdagen  niet  in
kunnen  gaan  wonen.   Willibald  ontwikkelt  dan  een
plan  voor  de  socialisering  van  de  woningbouw:   We
bouwen  niet  meer,   om  de  baas  aan  hoge  huren  te  hel-
pen,   maar:

Wi,r.  baunfür.  uns  Sezber
ei,n  schönes  Hcms  iri,t:  KeLZ,er..
Da  zéehen wí,r.  alte  ún,
au,  fetn.
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Het  onderwerp  doet  misschien  nogal  abstrakt  aan,
op  de  manier  waarop  het  hiei.  weergegeven  is,   maar
in  het  liedje  is  het  uiterst  konkreet  en  simpel
verwoord,  met  een  naiviteit,   waarmee  kinderen  zelÍ
vaak  oplossingen  formuleren  voor  problemen,  waar
volwassenen  theoretisch  omheen  blijven  draai.en.
De  laatste  daad  van  de"Baggerführer"in  het  liedje
is  de  daad  van  een  kindervriend.   De  laatste  sti.ofe
van  het  liedje  geeít  in  vier  regels  aan,  wat  een
plezier  het  socialisme  zal  gaan  geven:

Der.  Baggerfïlhper  Wi,1Li;balá
baub  ébne  rie:ue  Sc:hjJí;rma:iristalt.
Da  spri,Í;zen  sóeh  ááe  lje2Ä±e  nass.
Das  mach±  sogar.  dem  Bagger.  Spass.

-Öhristianne  mauff  en         (  Redaktie  en  bewerking,

Fredrik  vahle.                         Jan  smeets. )

Literatuur  en  platen:
''Die  Maultrommel" ,   Kinderlieder--Arbeitsheft,.  Chris-
tianne  Knauf  und  Fredrik  Vahle,   Kleine  Rote  Reihe
18,   Weltkreisverlags-GmbH  46  Dortmund.
''Die  Rübe"   en  andere  LP's  van  Christiannne  en  Fre-
drik,   en  ook  het  EP'tje  "Baggerführer  Willibald"
van  Süverkrüpp  en  de  LP  ''Kinderwelt"  van  Klaus  en
Helga  zijn  uitgegeven  door  Verlag  "Plane"GmbH,
46  Dortmund,   Ruhralle  62.
"Die  Grosse  Grips-Parade"   en  andere  LP's  van  Grips
zijn  te  krijgen  bij  Verlag  Klaus  Wagenbach,   Berlin
31,   Jei}astrasse  6.
''Uber  das  Volksvermogen"   van  Peter  Rühmkorf ,   RORORo
1180,   Rowohlt,   Reinbek  bij  Hamburg.   Een  selektie
van  de  versjes  uit  het  boekje  staat  op  het  EP'tje
''Der  Ziegenbock  im  Unterrock",   uitgegeven  door
Klaus  Wagenbach.

8.         POLITIEK    POPPENSPEL    IN   VLAANDEREN

'-h-L;-/-€

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



Onáer.  áeí3e  ti.±eL  br.engen we  ÍÄi)ee  ai?ti,keLen  scüneïn
over.  de  poppenthea±eTs   ''SÍ;ekez.beer.S"  en  ''t  Wespke".
Waar  de  twee  cïr.tí,kets  ezkaa:r.  over.LapberL hebben we
wa±  reddk.kóoneeL  snoeí,wcïrk  ver.rtch±.   (  Red!ik±i,e.   )

POPPENTHEATER   STEKELBEERS ,    ''KRITISCH   POPPENTHEATER''.

Eigenaardig   (   jammer  )   genoeg  moet  ik  dit  artikel-
tje  beginnen  met  te  vertellen,   dat  er  in  Vlaanderen
praktisch  geen  kritisch  poppentheater  bestaat.
Kritisch  kindertheaLter,  kritische  kinderliteratuur ,
strips,  animatieíilms  of  nuziek  zijn  er  al  even
zeldzaam.   Kinderen  worden  er  nog  steeds  braaí  en
dom  gehouden,   in  een  irreë1e  sprookjeswereld  gedom-
peld,   oí  vormen  een  interessant  mikpunt  voor  een
hele  indüstrie,   die  speelgoed  desnoods  pedagogisch
verantwoord  wii  naken. . .ais  het  maar  rendeért

Poppentheater  is  nochtans  steeds  .een   (  minder  dure)
tegenhanger  geweest  van  het  ''echte"  theater,   en
was  in  de  voorbije  eeuwen  het  volksvemaak  bij  uit-
stek.  Vandaar  dat  we  in  h.et  traditionele  poppenthe-
ater  ook  nu  nog  populaire,   vaak  anarchistische  hel-
den  vinden,   zoals  Pierke  in  het  Gentse,   de  Toone's
in  Brussel,   oí  zoals  de  Neus  en  zij`'n  cmpanen  uit
het  "Poesje"  van  Antwerpen.   Deze  poppentheatertra-
ditie  werd  echter  folklore  en  de  kritische  volkse
ondertoon  raakte  meestal  ver  zoek.  Toone  bijvoor-
beeld,   die  vroeger  gevestigd  was  in  de  Brusselse
Marpllen,   een  echte  volkswijk,   speelt  nu  te-gen  dure
prijzen  ín  de  buurt  van  het  Brusselse  stadhuis  als'attraction  pittoresque' ,  voor  buitenlandse  toeris-
ten.

Ook het traditionele  poppentheater  voor  kinderen  in
Vlaanderen  is  zijn  kritische  ondei.toon  kwijt.
Vlaanderen  heeít  geen  Jan  Klaassen,   naar  er  zijn  wel
de  Patskes,   de  Pierkes  oí  de  Tijls,   die  de  kirideren
laten  joelen  vooi.  de  "slechten"(  meestal  een  dief ,
of  een  heks,   of  een  boze  tovenaar  )   en  laten  jui-
chen,  wanneer  Pats  of  P'ierke  oÍ  Tijl  het  weer  eens
redt.   De  inhoud  voor  hun  spelen  zoeken  deze  theäters
in  bestaande  sprookjes  of  in  steeds  terugkerende
stereotiepe  verhalen.  Niet  zelden  schuilen  achter
deze  schijnbaar  onschuldige  theateraktiviteiten  re-
aktionaire  ideeën  oí  autoritaire  principes.  Er  zijn
zelfs  poppentheaters ,   die ' tuchtmeesters 'meenemen
naar  een  voorstelling,  om  de  kinderen  braaí  en  stil
te  houd.en. . .

'Toch  zijn  er  een  paar  poppentheaters,   die  hun  me-
dium  willen  gebruiken  om  de  hedendaagse  realiteit
in  poppenspel  on  te  zetten,   om  en  kritisch  kinder-
theater  te  maken.   Meest.al  stuiten  deze  theaters  op
felle  kritiek.  Er  wordt  geschermd  met  de  "fantasie-
wereld  van  het  kind",   díe  geweld  aangedaan  zou  wor-
den  door  het  kritisch  poppenspel.  Het  is  echter  zo,
dat  de  meeste  traditionele  poppentheaters  vastge-
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roest  zitten  in  een  fantasiewereld,  díe  helenaal
niet  meer  die  van  het  kind  van  vandaag  is;   vaak  pro-
jekteren  poppenspelers  hun  eigen  fantasiewereld  of
die  van  hun  kinderjaren  op  de  kinderen  voor  wie  ze
werken .

De  meeste  popenspelers,   die  de  kinderen  ook  inhou-
delijk  iets  willen  bieden,   zijn  eigenaardig  genoeg
vertrokken  van  een  zoeken  naar  vernieuwing  op  vorm-
technisch  gebied;   ze  wilden  in  de  eerste  plaats  een
spel  vol  originaliteit  en  frisse  fantasie  maken.
Hierbij  doorbraken  ze  de  vormwetten  vah  de  traditi-
oneie  poppenkást,   speeiden  ook  voor  hun  kast,   ge-
bruikten  verschillende  soorten  poppen  (  handpoppen,
draadpoppen,   staaípoppen,   stokpoÍ)pen...)   door  el-
kaar,   en  gebruikten  in  het  poppenspel  ook  andere
theaterelement.en,   als  mime,   maskerspel  en  muziek.

Een  groep  theaters,   die  ip  deze  richting  zochten,
vonden  elkaar  op  de  zondagmiddagvoorstellingen  in
de  Brusselse  beursschouwbui.g.   Een  paar  onder  hen:
poppentheater  Pompeiíioerkè   (  bijv.   met  een  stuk
als  "Droompje"  over  de  speelgoedbazen  ),   Suskewiet
(  met  een  sprookje  van  Andersen   ,  waai.in  de  koning
in  zijn  onderbroek  gezet  wordt  )   en  Krikkemik
(  met  "Uitje-Spuitje",   over  natuur-en  milieupro-
blematiek).   Uit  Pompelfloerke  ontstond,  na  een
splitsing  het  poppentheater  Stekelbeers.

Stekelbeers  stelde  zich  bij  de  oprichting  ten  doel
een  theater  te  maken,  waarin  het  kind  centraal
stond,   in  tegenstelling  tot  andere  theatersj  waarin
de  pop  oí  zelÍs  de  poppenspeler  centraal  staat.
St.ekelbeers   is   stukken  gaan  naken,   die  aansloten
bij  de  onmiddelijke  leefwei.eld  van  de  kindei.en.
Kindei.en  woi.den  aktief  betrokken  bij   de  opbouw  van
de  stukken:   er  wordt  enkel  een  scenario  genaakt,   de
teksten  worden  op  het  moment  van  opvoering  zelÍ  ge-
|nproviseerd,   inspelend  op  de  reakties  van  de  kin-
deren.   Kinderen  mee  iaten  speien  èn  poppen  iaten
hanteren  e.d.   waren  ook  middelen  die  Stekelbeers
koos   om  me.e  te   gaan  werken.

De  eerste  produktie"Dag"was  een  speels  verhaal  over
Joachim  ,   een  nimefiguur.   Het  verhaal  zat  echter
vol  kritische  angeltjes,   soms  ook  wel  bedoeld  als
knipoog  naar  de  volwassenen  in  de  zaal.   Zo  werd  de
voorstelling  onderbroken,   omdat  twee  mensen  van  het
bouwbedrijf  Averechts  op  de  plaats  van  de  poppen-
kast  een  flatgebouw  wílden  bouwen.   Daaron  dienden
bestaande  huisjes  afgebroken  te  worden  en  ook  de
speelpléinen  van  de  kinderen  werden  volgebouwd.
Pas nadat Averechts  naar  huis  gestuurd  was  door  ak-
tie  van  het  publiek,  kon  het  spel  verder  gaan.

''Hoeveel  kost  de  zon  ?"  was  een  animatie,   waarin  de
kinderen  zelf  het  spel  opbouwden  en  was  bedoeld  als
openluchtproduktie.   Poen,   een  reuzepop   van   vier
meter  hoog,   vraagt  valsvriendelijk  aan  de  kinderen,
of  ze  vooi.  hem  niet  een  en  ander  willen  bouwen,   een
stad  vol  Ílats  bíjvoorbeeld,   of  een  fabriekje  dat
flink  rook  kan  maken  en  lawaai  en  een  autobus  om
mensen  naar  hun  werk  te  vervoeren. . .  Natuurlijk  wil-
1en  de  kinderen  dat  wel.   Wanneer  alles  gebouwd  is,
zegt  Poen,   dat  al  wat  de  kinderen  gemaakt  hebben
nu  van  hem  is.Hij  heeft  imners  poen  en  hij  kan  al-
1es  kopen.   Zo  koopt  hij   de  fabriek  op  om   er  een
b.ruinmaakmachien  van  te  maken.   Zo  hoeven  de  mensen
niet  meer  op  reis  en  moeten  ze  aan  hen  poen  beta-
1en  on  bruin  te  worden.   Wanneer  de  machine  defekt
is  wil  Poen  ook  de  zon  kopen,   die  de  kinderen  ge-
maakt  hebben.   Maar  de  zon  kan  je  niet  kopen,   ook
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';Zit  daar  niet  te  gapen"   gaat  o.a.   over  het  ge-
bruik  en  misbruik  van  het  medium  televisie.   Kis-
tinger  duldt  niet  dat  de  kinderen  zelf  spelen,  hij
wil  alles  in  zijn  kastje  stoppen,   en  daar  mqeten
de  kinderen  dan  naar  kijken.  Maar  het  Kistinger-
tijdperk  gaat  voorbi-j:   Kistinger  wordt  door  de
kinderen  in  zijn  eigen  kisten  gestrikt.

De  problemen  van  kritisch  poppentheater  zijn  be-
knopt  te  omschrijven  in  de  volgende  vier  vaststel-
lingen,   die  Stekelbeers  vanuit  de  praktijk  doet:
-  Wameer  poppen±hecï±er.s ^ (   en  ei,genlí,álc kkmderitheci:
ter.s  ón he±  algemeen  )  pïob7,emen i,n hum  speL irilr
Z,en behcmáez,en,  komen  ze  ái:k]ï)óáZ,s  voor'  áe  moeü+ál<:
heóá  te  staam,  hoe  d;ke  pr.obLeïmen  tm  een  áúsÍ;,
á.w.z.  í,n  een maal;se:ha:ppe7,óál< kaáer  te  pLaa±sen.
Begri;ppen als  "l<api,talósüsc:he  rriaa:±8ehappi,á "  zóin
er.g  moeí:Li,ól<  bn l<knáer.taaL  vertaa.Lbaar  23onáer'  í,n
sí;rrrpz,ósme  te  ve]ri)alLen.
-  Dacmbóá  korrïk  nog,   da:±  7cknder.en rrieb  albí,áá i,n
staa:±. 2iójrL hun  sí,Í;ua±i,e  vo7,7,edi,g  te  door.2}óen,   7,aa:±
stacïn  een  georgc[riseer.de  reakéáe  be bóeáen.  Tegeri=
over  aukoritahr.e  stru,kt".en,waa:]miee  2Íe  gel<c)nf r'ori:
teer.á wor.áen  (  bi,áv.   op  schooz,.  thuós. . . )  l<umen
23e  vaak  alLeen passi,ef  ver.zet  pLaa:±sen.
-  Ä1s  we  z3i,en3  áa±  het  vooï.  k:tnderen  er.g  moútítik
ós,hun  eí,gen  7,eefwer.ezá  te  áoor.zóen  en  eT  c/p  bn  Í;e
grijpen,  ácm  ós  dak  í3eker.  hei;  geDaL  voor.  síkuaki,es
bzÁ,kÍ;en hun  onmi,ááeLi,áke  Leefwer'e7,á,  als  "die  far
bri,ek"  em  de  "omri,kkeli,ngsLcmden".
-  Daarom  és  het;  ni,et  rrrí,máer  beLcïmgrytól<  dj2ze. pr.öb7,e-
men voor  l<knder'en  te  veÏ.be7,Len  en  Í;e  ver.balem.   Ä1s
ácti  gebeurt,moe±  da:±  s+eeds  vccn:ui,Í;  dj2  7,eefwer'e7,á
vcm heÍ;  k;kná:  lwe  er`vacïrÍ;  een l<i,ná btáv.   áe  rriili,e7Á=
pr.obLemaki,ek3  hoe  2íóeÍ;  heÍ;   ' b  Ver.sehi,Z,  Í;usserL  E3í,jn``=j            -vaáer',  áäe  óp  de  f:abTóek werk±,  en  áe  vaáer'  vcm  'n

vri,erLdje.  di,e  ái,Ï.ek±eur  van  een  fabr.óel< ós, (   ge-
sl3el,á.  áa±  beóáe  k.ónder.en naari  áeE3elfáe  sc:hoot
gaam. )   Er.  7j)or.den  voor.  dj2  ki,mder.en  di:kirióZs  onbe-

'al  heb  je  geld  met  hopen. . .   Poen  wordt  heel  kwaad.

De  kinderen  beginnen  echter  de  stralen  van  de  zon
te  bewegen  en  daardooi.  wordt  het  warmer  en  warmer
en  warmer. . .zó  warm,   dat  Poen  smelt:   heel  de  grote
mijnheer  Poen  zakt  in  elkaar  en  er  wordt  een  groot
feest  gemaakt  met  alle  kinderen.
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gr'ódpbare  absÍ;rakbdes  gemaakt,  door.dat  de  voïwasse-
ri.e  zi,án probLemem  tn  de  7ci,mdj2rweT.ez,á proóek±eer.t.

Deze  moeilijkheden  mogen  echter  geen  alibi  worden
om  voor  kinderen  helemaal  geen  kritisch  theater
te  maken  en  de  kinderen  te  laten  verwijlen  in  de
valse  illusie  van  een  droom-of  sprookjeswereld.
Kinderen  hebben  recht  op  iníornatie,   die  hen  vaak
thuis,   op  school  en  via  de  informatiemedia  onthou-
den  wordt.   Kritisch  poppentheater  moet  tegeninfor-
matie  geven,   anti-stof  ínspuiten  tegen  de. ideëen,
opvattingen  en  leugens,   die  het  kind  tijdens  de
opvoeding  meekrijgt.   Het  is  belangrijk  om  deze  in-
Íornatie  nu  te  geven, . nu  de  kinderen  nog  niet  vast-
geankerd  zijn  aan  een  traditioneel  leef-  en  denkpa-
troon.

Het  is  tevens  de  taak  van  een  kritisch  poppenthea-
ter  om  een  geesteshouding  bij  t`e  brengen,   die  te-
genover  de  burgerlijke  waarden  en  normen  staat:
samenwerking  i.p.v.   onderlinge  konkurrentie;   aanto-
nen  dat  je  sterker  wordt  als  je  sanenwerkt;   als  je
sterk  staat  kun  je  dingen  aanpakken;   alles  als  ver-
anderbaar  vooi.stellen;   het  normale  als  ongewoon
vooi.stellen;   een  kritische  houding  bijbrengen. . .

Het  íeit,   dat  de  inhoud  van  een  behandeld  probleem
-in  volwassenenogen  -niet  in  al  zijn.facetten
kan  worden  uitgewerkt,   maakt  het  niet  minder  be-
1angrijk  om  dat  probleem  te  spelen  voor  kinderen.
Wanneer  de  voorstellingen  op  een  vlotte  speelse  ma-
nier  gebracht  worden,   op  een  voor  de  kinderen  vei.-
staanbaar  niveau,   zijn  het  vaak  de  kinderen  zelf ,
die  je  ideëen  geven  om  op  een  fantasiei.ijke  manier
de  reaiiteit  te  verteiien  en  vaak  vérrassen  ze  de
poppenspeler  door  spontane,   terechte  reakties  en
opmerkingen.   Zoals  het  meisje,   dat  ons  tijdens  een
van  de  voorstellingen  vroeg:
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-  WeeG  áe  hc]e  het  kom±  ást  he±  r.egeri  ?
-Nee, , ,
-  Da±  kom±  omdat  áe  woïken wenen.
-  En waaÏ'om wenen  de  woZ,ken  ?
-  De  wc)ïken  moeten  vóez3e  damp  ónaáemen,   daar.vam

wor.áen  ze  heLemaaL  2zwart.   Di,e  damp  doet  péán  aan
hum  ogen.   Daarva:m moeten  23e  weneri,.

Het  klinkt  bijna  poëtisch,   als  een  sprookje.En  toch
is  dit  de  taal  die  kínderen  gebruiken  en  het  is  de
taak  van  een  kritisch  poppentheater  niet  in  de  wol-
ken  te  blijven  hangen,   maar  aan  te  tonen,   dat  de
stank  h.ier  op  deze  bol   gemaakt  wordt.   Ondermeer
door  een  soort  vetkwallen,   dat  denkt,   dat  alles  van
hen  is,   alles  voor  hen  werkt,   alles  naar  hun  wil
reilt  en  zeilt.  Er  zou  heel  wat  ninder  stank  zijn,
als  die  vetkwallen  werden  weggeruind.

Herwig  de  Weerdt.

IET   SPRO0KJE   VAN   "DIREKTEURKE   PROFITEURKE".

In  de  zomer  van  1971  kwamen  we  voor  het  eerst   in
kontakt  met  popenspel,   in  de  ruines  van  de  kerk  van
Damme,   tijdens  een  optreden  van   'T  Kliekske.   Voor
ons  was  dit  een  heel  nieuwe  ervaring  en  we  werden
zo  gefascineerd  door  het  spel,   door  de  reakties  van
het  kinderpubliek,   dat  we  een  aantal  andere  poppen-'
spelen  gingen  opzoeken.
En  inderdaad,   de  kinderen  konden  enorm  meeleven  met
de  poppenhelden,   dansten  op  hun  stoel  van  pret  of
krijsten  van  colère.   Maar  overal  overviel  ons  het-
zelfde  wrange  gevoel  over  de  thena's  van  het  pop-
pentheater:   tot  op  de  draad  versleten  spektakels
over  koningen  en  prinsessen,   over  heksen  en  diaken,
tot   en  net  Genoveva  van  Brabant.   (  De  man  van  Geno-
veva  was  op  kruistocht  en  de  hofmaarschalk  maakte
haar  het  hof .   Toen  zij   trouw  bleef  aan  haar  man  en
de  avances  van  de  maarschalk  negeerde,   schreef  die
ln  een  brief  aan  zijn  heer,   dat  Genoveva  hem  ont-
trouw  was.   De  Hertog  van  Brabant  beval  per  terugke-
rende  brief  om  de  ontrouwe  echtgenote  met  haar
zoontje  om  te  brengen,   naar  de  soldaten,   die  mee-
lei  hadden  met  de  onschuldigen,   1ieteii  hen  achter
in  een  dicht  woud.   Teruggekeerd  van  de  kruistocht
doorziet  de  hertog  het  bedrog  van  zijn  maarschalk
en  herstelt  zijn  trouwe  gade  in  ere.Een  poppenthea-
terthema  d?t  in  de  vorige  eeuw  in  Vlaanderen  en
Noord  Frankrijk  erg  populair  geweest  is  -red.)
Al  wilden  onze  kinderen  graag  terug  naar  de  poppen-
kast,   toch  durfden  we  hen  niet  te  dikwijls  mee  te
nemen  naar  zulk  een  ouderwets  en  reaktionair  ver-
toon.

En  zo  ontstond  bij  ons  het   idee  om  dan  maar  zelf
poppenkast  te  gaan  spelen,   maar  dan  wel  op  basis
van  zinnige  teksten,   waarmee  we  een  zeker  tegen-
wicht  konden  vormen  tegen. de  poppenkast  die  het
kind  op  een  plezante  wijze  een  nanier  van  leven  wil
opdringen,   die  de  school  met  ernst  en  dwang  er  al
ln  probeerde  te  hameren.   Na  enkele  mislukte  pro-
beersels  om  zelf  poppen  te  maken,   schreven  we  ons
in  voor  een  kursus  poppenspel.   Tijdens  die  kursus
hebben  we  veel   geleerd  over  poppenspel:   poppen  ma-
ken,   aankleden,   een  degelijke  en  opvouwbare  kast
maken,   een  spel  uítbouwen,   inspelen  op  de  reakties
van  het  publiek,   e.d.

Tegelijkertijd  leerden  we  hoe  het  zeker  niet  moest:
een  hal.fzachte  Tijl,   goedhartíg  en  naief  als  niet
één,   altijd  bereid  om  een  ongelukkige  koning  oÍ
een  zieke  prinses  te    hulp  te  snellen,   in  de  strijd
tegen  het  geboeíte  van  lager  allooi,   tegen  spoken
en  geesten. . .
Al  snel  raakten  we  in  konf likt  net  onze  leermees-
ter,   dus  gingen  we  op  zoek  naar  andere  poppenspelen

en  andere  ideëen. . .en  zo  raakten  we  ook  onze  laat-
ste  illusie  kwijt:   poppenspel  vandaag  in  Vlaanderen
wil  in  al  zijn  naiviteit  aan  de  kinderen  leren,   hoe
ze  zich  moeten  gedragen  in  een  klassemaatschappij.
De  meeste  poppenspelen  zijn  een  regelrecht  vei.1eng-
stuk  van  de  indoktrinatie  van  de  school.   De  spel-
regels  zijn,   ook  in  de  poppenkast,   duidelijk  om-
schreven:   gehoorzaamheid  en  beleefdheid  tegenover
de  meerderen;   vlijt  wordt  beloond  en  luiheid  ge-
straft;   de  slechterik  is  hij  die  de  koning  besteelt
en  het  prinsesje  verdriet  doet  en  een  enkele  keér
eën  fabrieksdirekteur,   omdat  hij   bomen  omhakt;
praktisch  alle  poppen  zijn  mannenfiguren  -  een
vrouw  hoort  thuis  in  de  keuken,   schreit  om  de  vijf
mlnuten  en  is   uitgesproken  dom;   Bij   het  stuk  hoort
een  moraal:   de  oplossing  bestaat  erin  dat  de  slech-
terik  zijn  wandaden  inziet  en  zich  bekeert,   ofwel
brengt  een  tovertruuk  het  gewenste  resultaat.

Poppenspel  ís  dus  niet  alleen  reaktionair,   het  mist
ook  iedere  kreativ.iteit.   De  i.ol  van  de  kinderen  in
de  zaal  bestaat  hoogstens  uit  jouwen  of  ''Ja"  en
''Nee"   schreeuwen.   Indiende kinderen  het  spel   al  te
bar  vinden  en  dat  ook  laten  merken  is  er  een  mede-
werker  in  de  zaal,   die  zorgt  úoor  de  nodige  orde
en  tucht.   En  tijdens  de  pauze  worden  de  kinderen
extra  zoet   gehouden  met  Cola  en  Chips.

Op  1  mei   '75  speelden  we  voor  het  eerst  een  zelfge-
maakt   spel:   ''Het  Vlooien-en  Luizencircus  van  Mijn-
heer  Dikkenek."  Het  was  een  vrolijk  spektakel  met
allerlei  circusnummers,   maar  uiteindelijk  gaan  de
ai.tisten  in  staking,   ondat  ze  onvriendelijk  behan-
deld  worden  en  omdat  ze  voor  een  veel  te  klein  loon
moeten  werken.   Het  kont  tot  een  betoging,   die  uit-
eengeknuppeld  wordt,   maar  de 'direkteur  moet   toege-
ven,   mee  onder  druk  van  de  kinderen  in  de  zaal.   Aan
het  slot  wordt  de  funktie  van  direkteur  afgeschaft
en  moet  Dikkenek  meehelpen  met  het  opbouwen  en  af-
breken  van  de  circustent.   Het  stukwerd zowel  door
ki'nderen  als  volwassenen  goed  ontvangen.

Het  politiek  meest  doorwerkte  stuk  was  "Direkteurke
rofiteurke",   een  poging  om  kinderen  uit  te  leggen,
dat  niet  de  werknan  de  schuld  is  van  de  inflatie,
maar  wel  de  fabrieksdirekteur,   die  zijn  bedrijf  wil
reorganlseren  om  nog  meer  te  verdienen.
De kinderen reageerden  enthousiast,   konden  ons
achteraf  piekfijn  de  draad  van  het  verhaal  weerge-
ven.   Maar  de  inrichters  waren  veel  voorzichtiger  in
hun  kommentaar:"Ja,   het  was  een  mooi   stuk  en  de
kinderen  hebben  erg  meegeleeíd,   maar. . .de  inhoud
is  toch  niet  geschikt  voor  kinderen,   vinden  wij."
De  inrichters,   dat  is  mijnheer  pastoor,   de  bond  van
grote  en  jonge  gezinnen,   het  Davidsfonds,   een. kul-
tureel  centrum,   een  enkele  keer  een  jeugdatelier.
Hun  houding  is  duidelij.k.   Even  duidelijk  als  die
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van  de  kinderen:   die  kiezen  voor  een  eerlijk  spel,
dat  vertrekt  vanuit  hun  i.ealiteit,  vanuit  feiten  en
gevoelens,   die  ze  kennen.   Erg  belangrijk  ook  ís  het
te  weten,   dat  kinderen  niet  beleerd  willen  worden.
Ze  willen  zelf  konklusies  trekken  en  zijn  daar  ook
toe  in  staat,   want  zo  dom  als  volwassenen  hen  vaak
beschouwen,   zijn  ze  zeker  niet.
Onze  leermeester-poppenspeler  was  erg  ontgoocheld
over  onze,   doelbewuste,   evolutie  en  staakte  geleide-
1ijk  elke  vei.dere  steun;   de  direkteur  van  het  kul-.
tureel  centrum  llasselt  kwam  naar  ons  spel  kijken,
maar  waagde  het  niet,   ons  in  zijn  kultuurpaleis  te
laten  optreden.   Langzaam  krijgen  we  nu  kontakt  met
inrichters,   die  ook  de  inhoud  van  poppenspel  van
belang  vinden:   jeugdverenigingen,   jeugdateliers  en
-zeker:-organisaties  van  de  BSP.
Uit  deze  samenwerking  kan,   ook  in  poppenspel,   iets
groeien  in  de  aard  van  wat  -zo  hoopvol-  strijdkul-
tuur  genoemd  wordt.   Het   is   immers  één  van  de.media,
die  doordringen  tot  de  groep  kinderen  die  politiek
volslagen  onmondig  gehouden  worden.   Zo  kan  kritisch
poppenspel  opgroeiende  kinderen  meer  weerbaar  maken
tegenover  burgerlijke  kunst ,   tegenover  burgerlijke
beïnvloedingsmechanismen.   Ze  .krijgen  de  kans  om
een  aantal  valse  voorstellingen  van  maatschappe-
lijke  toestanden  te  doorgronden  en  zo  ertegen  te
ageren . .

We  hebben  nog  niets  gezegd  over  poppenspel-  voor
vo.lwassenen.  Er  is  ogenschijnlijk  geen  publiek
voor  e'n  je  kan  de  voiwassenén. geen  ongeiijk  geven:
wie  wii  er  nu  nog  konen  kijken  naár  een  haiízachte
nietszeggende,   oubollige  poppenkast?

Maar  uit  onze  ervaringen  tijdens  tvee  wintertoer-
nees  en  een  zomertoernee  durven  we  toch  de  konklu-
sie  te  trekken,   dat  ook  volwassenen  geboeid  kunnen
raken  door  de  poppenwereld,   dankzij   de  fantasie
van  het  spel,   de  beweeglíjkheid  van  de  personages,
de  eenvoud  van  de  aktie  en  de  redenering,  wanneer
dit  wil  inspelen  op  hún  wereld,   hún  belangen.
Het  poppenspel  kan  dus  opnieuw  zijn  rol  opnenen
van  theater  voor  de  kleine  man,   die  toch  niet  naar
het   'grote'   theater  durft  te  gaan:  met  ons  poppen-
spel  kunnen  wij  naar  hem  toegaan,   in  zijn  dorp,
zijn  wijk,   zelfs  naar  zijn  kermis  oí  naar  de  markt.
Dáárom  vinden  we  poppenkast  een  belangrijk  nedium,
een  steun  bij   de  bewustwording  van  de  klei.ne  man
van  zijn  situatíe  in  .deze,   kapitalistische,   maat-
schappij.   En  laten  we  toch  niet  vergeten,   dat  het
Concilie  van  Trente,   dat  schoon  scl}ip  maakte  met
protestanten  en  minderheidsgroepen  binnen  de  Kerk
van  Rome  niet  voor  niets  de  doodstraf  propageerde
op  het  vertonen  van  poppenspel.

Christiane  en  Cyriel  Rubens.

Enke7,e  adressen:
Poppenihecï±er.  Kri:kkefrrïk.  Dager.aaá1acm  29,   1641
Ä1serriberg.   02  -3585659.
Poppent7;eater.  Pcmpe7,f z,oer.ke,   Houiúaer.1;se -Bacm  12 ,
3214   St.   PóeÍ;er.s  Roáe.   016   -633965.
Poppenthectier.   ' t  Wespke,  Populi,er.ensÍ;r.aaÉ  32,
3920   Lmmen.   013  -   552483.
È'opper[Shea±er  SÍ;ekez,beers,   Oude  Schaa:pmar.k±  13,
9000   Gen±.   091  -251079.

9.          FANTASIE    OF    INZI0HT

Dót `ar.ti,keL  ós  scünemges±eLá  op basós  vcm  áe  r.esul-
±aten  vcm  een  studáeweekená van  SCEP,  een  koör.ákncr
ti,eorgaa:n  i)a:n l<rttisehe  ak±tvóbeáben  op  gebéeá van
l<ultu:im  en pedagogée  Í;e  HasseLb,  Bez,gi,e.

sCEP,   HISTORIE   EN   STRumuuR.

Vanaf  1970  was  SCEP  een   'pedagogisch  centrum' ,   dat
aktiviteiten.organiseerde,   gebaseerd  op  anti-auto-
ritaire  en  psycho-analytiese  inzichten.  Dit  cen-
trum  is  uitgegroeíd  tot  een  koördinatieorgaan  vah
een `Haria-i  zeifstandige  groepen  en  initiatievèn  te
HaJ5j5elt,   die  werken  vanuit  een  anti-kapitalistisch
standpunt : "Vorming  en  Vakantie" ,   "Socialistisch
Kunstenaars  Kollektief",   de  "Vrouwengroep"  en  de
a.ktiviteit"Algemene  en  theoretische  vorming"..  Het
koördinatieorgaan  bestaat  uit  een  aantal  kaderle-
den,   die  de  zelÍstandige. groepen  en  initiatieven
vertegenwoordigen.   Het  stelt  zich  ten  doel:   a.   de
koördinatie  van  geneenschappelijke  belangen  van  de
groepen,   b.het  ontwikkelen  van  een  ideologische
samenhang.   Begin  december  1976  organiseerde  SCEP
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een  studieweekend  met  mensen,   die  aktief` met  kinde-
ren  wei.ken  in  onderwijs  en  vormingswerk.   Centraal
stonden  de  problemen  van  kinderen.tussen  6  en  12
jaar.  Tegen  de  grote  vakantie  zal  een  "breed"  week-
end  georganiseerd  worden  over  het  thema"opvoeding"
in  het  algemeen.

UITGANGSPUNTEN   VAN   DE   DISKUSSIE.

De  besprekingen  van  het  weekend  in  december  waren
gecentraliseerd  rond  de  problemen  omtrent  bewust-
zijn  en  fantasie,   met  name'  van  kinderen  in  de  ''ba-
sisschoolleeftijd"  en  de  pi.aktische  konsekwenties
die  die  problemen  hebben  voor  het  werken  met  kinde-
ren  van  die  leeftijd.   Als  uitgangspunt  voor  de  dis-
kussie  werden  een  aantal  onderwerpen  behandeld  aan
de  hand  van  praktijkervaringen  van  de  deelnemers,
getoetst  aan  theoretische  inzichten.   De  volgende
punten  willen  wij  hier  aan  de  orde  stellen:   1.   Fan-
tasie,   psychologische  aspekten  en  maatschappelijke
realitei.t;   2.   Problemen  omtrent  fantasie  bij  de  op-
voeding  van  kinderen;   3.   Konklusies  voor  de  prak-
tijk .

fa,nta.sie, psychologische  aspekten en ma,atscha,ppelijke  rea.liteit

ENKELE   KENMERKEN   VAN   HET   FANTASEREN.

Om  nisverstanden  te  voorkonen:   we  willen  in  deze
tekst  onderscheid  maken  tussen  fantaseren  en  (  kre-
atieï  of  ki.itisch  )   denken.   Aangezien  er  tegenwoor-
dig  veel  over  fantasie  van  kinderen  geschreven  en

gepraat  wordt,   met  name  wat  betreft  het  inspelen
op  fantasie  binnen  ond.erwijé  en  vormingsprocessen,
zullen  we  allereerst  ingaan  op  de  werking  van  fan-
tasie.   "Men  mag  wel  zeg.gen,   dat  de  gelukkige  nooit
fantaseert,   de  onbevredigde  wel.   Onbevredigde  wen-
sen  zijn  de  drijfkracht  van  de  fantasieën  en  elke
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afzonderlijke  fantasie  is  een  wensvervulling,   een
korrektie  van  de  onbevredigende  werkelijkheid."(1) .-Fantasie  is  echter  een  irreële  wensvervulling:   een
handeling  is  een  reë1e  wensvervulling."Korrektie"
mag  binnen  deze  kontekst  niet  begrepen  worden  als
kritiek,  als  zou  íantasie  een  inherente  kritiek  be-
tekenen  op  de  werkelijkheid.   Deze  korrektie  vindt
n.l.   plaats  binnen  't  psychologisch  proces,   dat  on-
bewust   in  gang  gezet  wordt  wanneer  de  werkelijk-
heid  als  onlustvol  ervaren  wordt.  Meer  gespecifi-
ceerd:  wanneer  een  onlustvolle  situatie  aanleiding-
geeít  tot  fantaseren,  wil  dat  nog  niet  zeggen,   dat
de  fantaéerende  bewust  ervaart  dat  de  situatie  on-
1ustvol  is.  Een  onbevredigende  realíteit  kan  dus
aanleiding  zijn  tot  fantaseren.

VORM  EN   INHOUD   VAN   FANTASIE.

''We  mogen  ons  deze  produkten  van  een  íantaserende
bezigheid,   de  afzondelijke  fantasieën  en  dagdromen
niet  als  star  oí  onveranderlijk  v.oorstelleri.  Ze
passen  zich  eerder  aan  de  wisselende  levensindruk-
ken  aan,   veranderen  bij  elke  wisseling  in  levens-
onistandigheden  en  ontvangen  van  èike  werkzame
nieuwe  indruk  een  zogenaamd  "tijdskenmerk"   (  Zeit-
marke.)   (2).   Dit  "tijdskenmerk"  heeft  betrekking
op  de  vorm.   De  vorm  van  fantasie,   dagdroom  of
droom  kan  echter  nauwelijks  verklaringen  aandra-
gen,   die  helderheid, zouden  kunnen  vei.schaffen  over
de  iiihoud  over  de  wens  die  de  droom  oí  de  fantasie
uit drukt .

HET   PROCES   VAN   DE   FANTASIE.

''Men  zou  kunnen  zeggen:   een  fantasie  zweeft   als  het
ware  tussen  drie  tijden,   drie  tijdspomenten  van  on-
ze  voorstelling.  De  psychische  arbeid  sluit  ergens
bij  een  aktuele  indruk,   een  aanleiding  in  het  heden
aan.   Deze  is  bij  machte  een  grote  wens  bij   de  per-
soon  in  kwestie  op  te  wekken.   Hij   grijpt  van  daar-
uit in  op   de  herinnering  aan  een  vroeger,  meestal
kinderlijk  gebeuren  waar  die  wens  vervult  was.  Hij
kreëert  dan  een  op  de  toekonst  beti'okken  situatie
die  als  een  vervulling  van  de  wens  voorkomt  en  zo
draagt  de  dagdroom  of  de  íantasie  de  sporen  van
haar  herkonst  in  zich:   het  spoor  van  de  aanleiding

en  het  spoor  van  de  herinnering.  Zo  zijn  verleden,
heden  en  toekomst  al5  aan  het  snoer  van  de  doorlo-
pende  wens   aan  elkaar  gebonden".   (3)   Aan  de  hand
van  een  voorbeeld,   dat  wellicht  begrepen  moet  wor-
•den  vanuit  de  historische  kontekst,  maakt  Freud
dit  proces  duidelijk:   "Neem  eens  het  geval  van  een
arme,   ouderloze  jongeman.   Men  heeft  hem  net  het
adres  van  een  werkgever  genoemd,   waar  hij  mogelij-
kerwijze  een  betrekking  kan  krijgen.   Op  weg  hier
naar  toe  kan  hij   zich  aan  een  dagdroon  overgeven,
zoals  die  uiteraard  in  zijn  situatie  ontspringt.
De  inhoud  k.an  zoiets  zijn  als,   dat  hij  er  wordt
aangenomen,   voldoening  schenkt  aan  zijn  nieuwe
chef,   zich  in  de  zaak  onontbeerlijk  maakt,   in  de
familiekring  van  de  werkgever  opgenomen  wordt,   het
bekoorlijke  dochtertje  des  huizes.trouwt  en  hij
dan  zelf  als  medebezi`tter  en  nog  later  als  opvolger
de  zaak  leidt.  En  daarbij  heeft  de  dromer  hersteld
wat  hij   in  zijn  gelukkige  jeugd  bezeten  heeft:   een
beschuttend  thuis,    lieve    oudei`s  en  de  eerste  ob-
jekten  van  zijn  tedere  neiging.   Zo  ziet  u  aan  de
hand  van 'een  voorbeeld,   hoe  de  wens  een  aanleiding
in  het  heden  benut  om  zic-h  naar  het  voorbeeld  van
het  verleden  een  toekomstbeeld  te  ontwerpen". (4) .

Uit  dit  voorbeeld  van  Freud  mag `blijken,   dat  fanta-
seren  geen  direkte  aanzet  kan  geven  tot.  konkreet
handelen,   maar  een  bevrediging  hallucineert,   d.w.z.
een  situatie  hallucineert  waar  de  onvervulde  wen-
sen  wel  vervuld  worden.   Fantasie  betekent  derhalve
geen  bewuste,   inherente  kritiek.   Slechts  het  .feit,
dat  iemand  fantaseert  is  als  "kritiek  ÓP''  (  in  de
betèkenis  van''het  niet  aankunnen  van")   zijn  onbe-
vredigende  situatie  te  beschouwen.  Dit  wil  echter
niet  zeggen  dat  fantaseren  als  zodanig  de  aard  van
de  kritiek  aangeeft.Ienand  die  íantaseert  iÉ;  zich
n.l.   niet  bewust  van  zijn  situatie  en  zal  dat  door
te  fantaseren  ook  niet  worden.   Wanneer  de  jongen
uit  het  voorbeeld  zicm  wel  b-ewust  zou  zijn  van  zijn
maatschappelijke  positie  als  aanleiding  tot  zijn
fantasie.en.van  de  infantiele  wensen,   waarop  de
fantasie  teruggrijpt,   dan  zou  hij  zich  bijvoorbeeld
kunnen  beroepen  op  zijn  recht  op  arbeid,   zich  aan-.
sluiten-bij  va'kbond  of  partij  en  een  vriendin  zoe-
ken.   Hij   zou  een  goede  oplossing  proberen  te  vinden
voor  zijn  onlustvolle  omstandigheden  en  bijgevolg
kritisch  gaan  handelen.   (5).
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FANTASIE,    PROEFHANDELEN    (   OF   DENKEN   ) ,    HANDELEN.

In  ''Die  Traumdeutung"   spreekt  Freud  van    progredi-
ente  en  regrediente  wensvervulling.   (  Zie  i.v.m.
mlsverstanden  hieromtrent  noot  6. )
Pi.ogrediente  wensvervulling  kunnen  wij   gelijkstel-
len  met  nadenken  en  de  daaruitvolgende  handeling.
Regrediente  wensvervulling  komt  tot  stand  in  fanta-
sie  en  di.omen.   Hoe  verloopt  nu  dat  proces  van  wens-
vervulling  ?  Een  wens  dringt  zich  op,   vervat  in  een
aktuele  kontekst.   In  een  normale  situatie  volgt
daarop  de  stap  naar  het  zogenaamde  "proefhandelen",
waarbij  nen  zich  handelingen  voorstelt,   die  men
van  plan  is  te  verrichten  en  de  resultaten  daarvan.
Vait  hét  resuitaat  van  deze  proefhandeiing  gunstig
uit,   blijkt  de  wens  realiseerbaar,   dan  wordt  over-
gegaan  tot  konkreet  handelen.-(  progrediente  wens-
vervulling. )  Het  proefhandelen  lijkt  fantaseren,
maar  is  in  feíte  bewust  vooruitgrijpen  op   'n  han-
deling.Het  verschil  tussen  proeíhandelen  en  fanta-
seren  zit .'m  in  het  gekontroleerde  denkproces,   dat
bij  proefhandelen  in  gang  gezet  wordt,   terwijl  bij
Íantaseren  een  onbewust,   niet  gekontroleerd  psy-
chies  mechanisme  werkzaan  is,   waardoor  men  konki.eet
handelen  ontvl,ucht  en  een  bevrediging  hallucineert,
hetgeen  Freud  i.egrediente  wensvervulling  noemt.   (7).

Als  we  konklusies  trachten  te  verbinden  aan  deze
uiteenzetting,   komen  we  tot  het  volgende:
Wensver.vúLi;ng  kan pr.ogr'edi,ent  of  r.egr.edóen±  vcm
aará  23óón.  n.L.  progr.eáíterïb  als  z3e  gekonkreúseer'd
wor.dk tn hcmdeten  en  r.egr.edke;nt  als  z3e  gehalz,uú,-
rLeer.d wor.d±  tm  fcm±asi,e.   Bi,jgevoz,g  kumen we  Stet-
ten  da:±  fcm±asi,e  alti,j á  een be7,eimer.í;mg  vor.ir[Í;  orri
tot  hcmdeLen  te  komen  en  dcil;  1jen  orïr.echi;e  de  2Íoge-
riacmde  progredóerïi;e  of  emanei,pcï±or.i,sehe  f cmi;asi,e
geirï±roduceer.á i,8  als módáel,  Ï;ot  soctalósúsehe
opvoedkng.   De  mogeLtál{heóá vcm k:knder.ízn  om  te  ha:i'r
áeten  (   á.w.z3.   onlustDotz,e  si,t;uati,es  c/m2Íet±e:n  im
Z,ustvotte   )  l<a:m pas  orïi;séacm  op  basós  vcm i,nzri,elr
ljen  en bagage3   di,e  heÍ;  l<ómá  z3ez,fsbcmÁ;ág   e:n  o'naf.ha::yi:
ketèil< van  áe  ouáer.s  rnaken.  Wameer  het  ki,má  áe23e
bnzi,ch±en  en bagage  r[ieÍ; k.am verij)er.ken  en  aldus
zez,f.8tamdóg  hamáetem     (  heÏ;geen  tust;voï1e  e]ri)cïrí;}ír
gen  schept;  )   orirriogeLtá1<  gemaak±  wor.d±.   ós  áe  weg
Vrtó  Voor.  f.an±asi,eëm,  voor  hel}  ori,b7,uchÍ;em  vam  orr
tustvoLLe  si,b:ua:tóes 3  á.w. zÍ.  het;  l<i,ná hallueí,neeist
bevr.edi,gemáe,  tust;Dotte  si,bua.kóes.   Ve]m:i,t;s  f an±ase-
r.ende  k:ïnder.en riet  overgacm Í;oÍ; ha:náeLen,  l<umen
wi,á   s±eLZ,en:   fa}'LÍ;aser.enáe  7<i,náer'en  zóórL  orirriondi,ge
kl,máeren.

problemen  omtrent  Í`anta,sie  bij  opvoeding va,n kinderen

Wat  betekent  deze  uiteenzetting  over  íantasie  nu
voor  het  werk  met  kinderen  ?  Alvorens  konsekwenties
naar  de  praktijk  te  trekken,   zulleri  we  ons  moeten
afvragen  welke  reëele  problemen  kinderen  ondervin-
den,   die  worden  opgevoed    binnen  de  huidige  m-aat-
schappijstruktuur.   Met  reëele  problemen  bedoelen
we  die  zaken,   waardoor  kinderen  belemmerd  worden
om  zich  optimaal  te  ontwíkkelen.   Kijken  we  naar  de
eerste  opvoedingssituatie,   het  gezin,   dan  zal  dit
een  belemmerende  situatie  voor  het  kind  zijn  indien
ze  het  k.ind  niet  de  nogelijkheid  biedt  zich  zelf-
standig,   d.w.z.   onafhankelijk  van  de.  ouders  te  le-
ren  gedragen.   Hetzelfde  geldt  voor  de  school.

De  belangrijkste  tegenstellingen,   die  een  kind  in
ee.n  gezinssituatie  (  schoolsítuatie  )  ervaart  zijn
de  tegenstellingen  tussen  de  eigen  wensen  en  behoef-
ten  en  de  gedragingen  en  eisen  van  de  ouders  en  an-
dere  opvoeders.   In  feite  dus  generati'etegenstellin-
gen;   konflikten  met  opvoeders,   waarvan  het  kind  af-
hankelijk  is.   Ook  eisen  vari  de  maatschappij  in  het
algemeen  verschijnen  als  eisen  van  ouders  en  opvoe-
ders .

KLASSETEGENSTELLINGEN   OF   GENERATIETEGENSTELLINGEN   ?

Zaken,   die  door  ons  als  klassestegenstellingen  en
klasseverschijnselen  begrepen  worden,   worden  door
kínderen  vaak  niet  als  zodanig  ervaren.     Zij  kunnen
huri  zelfs   sympatiek  voorkomen.   Bijv.   oorlog  kan
vooi`  e`en  kind  betekenen:   niet  naar  school  hoeven
gaan.   De  plaats  van  afgebroken  huizen  kan  als  speel-
plaats gebruikt worden.   Een  rijke  t.ant,e  kan  beteke~
nen:   veel  kadootjes,   En  welk  kind  heeít  die  niet
graag  ?  Een  ontslagen,   werkloze  vader  kan  een  vader
zijn,   die  veel  thuis  is  en  aandacht  voor  zijn  kin-
deren  heeft.
De  ervaringen  van  kinderen  kunnen  dus  tegengesteld
zijn  aan  maatschappelijke  funkties  van  personen,   of
aan  de  realiteit  van  naatschappelijke  verhoudingen.

Een  essentieel  aspekt  van  de  opvoeding  dat  bij  deze
ervaringen  een  rol  speelt  is  de  voi`ming  van  ideaal-
voorstellingen,   het  "geweten".  Het  zijn  in  eerste
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instantie  de  ouders,   die  garant  staan  voor  het  ver-
1oop  van  dit  proces.   Zij   zijn  het  immers,   die  een
kind  dezelfde  regels,   gewoonten,   normen  en  waarden
aanleren,waar  ze  zelf  vertrouwd  mee  zijn.  Vanaf  het
vijfde  levensjaar  neemt  deze  overdracht  vastere  en
dus  blijvende  vormen  aan.

Ook  als  de  ouders  niet  bij  het  kind  zijn,   zal  het
zich  gedragen,   zoals  zij  het  wensen.   De  nornen,   die
de  ouders,   en  in  hun  voetspoor  de  onderwijzers  han-
teren  zijn  natuurlijk  niet  zomaar  ontstaan,   maar
ook  weer  overgedragen  en  ingevuld  door  eisen  die
de-maatschappelijke  situatie  stelt.     Hier. zijn  we
bij  het  funktioneren  van  de  ideologie,   als  het  ware
het  maatschappelijke  Uber-ich,   ons  kollektieve  kon-
t.ro1esysteem.

Wanneer  nu  de  druk  van  het   gevormde  geweten     (   of
meer  direkt:   van  ouders  e.n  andere  opvoeders   )   te
sterk  wordt  wanneer  het  beantwoorden  eraan  al  te
grote  problemen  geeft,   vlucht  men  in  fantasie  of
komen  de  problemen  al  dan  niet  verwrongen,   gecensu-
reerd  in  de  dromen  boven.
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DE   ROI.   VAN   HET   GEZIN   EN   DE   SCH00L.

Wordt  het  kind  in  de  gezinssituatie  gekonfronteerd
met  waardeoriëntaties  als  geborgenheid,   afhanke-
lijkheid,   konfliktloosheid,   net  de  nadruk  op  de
pri.vate  deugden  en  het  buitensluiten  van  het  open-
bare  leven,   zo  is  de  school  neestal  het  verlengstuk
van  dit  systeem.   De  school  voedt   imners  zelden  op
tot  zelístandigheid  en  onaíhankelijkheid  maar  zet
eerder  de  enge  gezinssituatie  verder,   bevestigt  het
rolpatroon  van  jongens  en  meisjes,   propageert  "ge-
hoorzaamheid"  en  afhankelijkheid  van  de  ouders,   die
nog  steeds   in  de  vorm  van  ouderkommittees,   school-
besturen  etc.   een  behoorlijke  vinger  in  de  pap  van
de  schoolopvoeding  hebben.   Ontwikkelingen  die  op
gang  komen  wat  betreft  ouderparticipatie  in  de
school   1open  hierdoor  vaak  weer  spaak.

-------:--:--:-:_::-::-::---::--_:------=:-:-:--:_

In  deze  zin  is  de  school  slechts  een  volgende  scha-
kel   in  de  opvoeding  tot  aanpassing  aan  de  maatschap-
pelijke  situatie.   Een  voorbeeld  van  deze  dwingende
aanpassing  blijkt  uit   de  problemen  rond  beroepskeuze.
Typerend  bij   spelen  van  kinderen  ov.er  beroepen  'of
wei`k  is  het  rollengedraLg  van  meisjes  en  jongens.    (8)
Meísjes  blijken  neestal  beroepen  te  kiezen  uit  de
verzorgende  sektor:   verpleegster,   winkeljuffrouw,
onderwijzei.es,   kleuterjuf  etc.   Jongens  kiezen  be-
roepen  die  hun  van  een  behoorlijke  mate  van  autori-
teit  verzekeren,   velen  kíezen  het  beroep  van  hun
vader:   soldaat,   politieagent,   straaljagerpilooot,
bokser,   metselaar,   kantoorbediende,   autononteur.   De
direkte    oí  indirekte  goedkeuring  van  de  ouders
speelt  hierbij   de  belangrijkste  rol.  Zoals  het  jon-
getje  dat  netselaar  wil  worden  om  een  huis  voor
zijn  moeder  te  kunnen  bouwen.   Of  de  jongen  die  po-
1itieagent  yil  worden  om  net  zo  veel  of  meer  macht
te  hebben  als  zijn  vader.  Of  het  meisje  dat  ver-
pleegster  wil  worden  ondat  ze  het  zo  f ijn  vindt  om
mensen  te  helpen  en  te  verzorgen  net  als  haar  noe-
der.
Deze  voorbeelden  van  beroepskeuze  berusten  niet  op
zelfstandigheid  van  het  kind  t.o.v.   de  ouders,   maar
zijn  typische  gevolgen  van  hun  afhankelijkheid.
Daarom  is  het  noodzakelijk  om  na  te  gaan  welke  mo-
tieven  een  rol  spelen  bij   de  beroepskeuze.   In  eerste
instantie  zijn  het  de  motieven  die  door  de  relatie
met  de  ouders  worden  bepaa'ld,   (impliciet  door  infan-
tiele  wensen).   Bijvoorbeeld:   een  meisje  van  acht
]aar  dat  verpleegster  wil  worden  zal  deze  keuze
niet  naken  op  basis  van  reë1e  iníormatie  en  kennis
over  funktie  en  inhoud  van  het  beroep.   Het  is  dan
belangrijk,   na  te  gaan  waaron  ze  deze  keuze  dan  wel
maakt.   Als  we  begrijpen  wat  haar  individuele  notie-
ven  zijn  kunnen  we  een  mogelijkheid,   een   'invals-
hoek'   vinden  om  door  míddel  van  kennisoverdracht
de  maatschappelijke  funktie  van  het  beroep  aan  de
orde  te.  stellen.   Het  bewustwordingsproces  dat   in
gang  gezet   zou  kunnen  worden  om  tot   een  onafhanke-
lijke  beroepskeuze  en  motivatie  te  komen,   zou  moe-
ten  beginnen  riet  het  inzichtelijk  maken  van  oor-
spronkelijke  wensen  van  het  kind.   Lopen  we  de  stadia
van  zo'n  proces  eens  na,   net  als  voorbeeld  een
meisje,   dat  in  haar  fantasie  verpleegster  gaat  wor-
den.

1.  Eógenli,áke  wensen  en behoeften  vcm  het  kLná  (t:yi:
houá)   zi,ón  i,ngekz,eed i,n  fariasi,eën  over  het ber.oep
(vo-) .
2.   De23e  maatschappeti,jke  Ver;kledí,mg   (vorm)  moeten
we  er?,af.  halen,   áoor'zi,en,   formuler.erL  en  ver.talen  im
orweTbtoemáe  wensen  en  deze  rrtchten  op  áe  r.ealÉÍ;eót.
De  í,nhouá  van  de  f.ariasi,e  ós  da:m:  het  meósáe  zou  ón
werketi,ál<hei,á  gr'oot;3  votwassen  wi,1,Z,en  2ri,jn,  wótten
beambwoor>áen  acrm  het  vr'oiáweLi,ák  r'o7,gedÏ.ag,   zeLf  aai'i=
áach±  riLZ,en k.r.í,j gen,   gekoester.á wó7,Z,en wor'áen,  een
vriendje  hebben,  een huis  etc.
3.   Ä1s  áeze  zaken  be:üfu.st  23óán  kan  er'  een  wer'keLí,áke
ber.oepsl¢euze  en  -mo£í,vaÍ,i,e  ontstaa:n.  Het  kiná k;cm
da:n  openstacm  Voor.  iTiaabschappez,i,óke  órLfoTiTiatie,   er
l<a:n werkez,í,jl<  gedach±  wor.áen  over  moge7,£jl<heáen  vcm
ber.oepen.  Wci,nt  als  óe  gr'oot  wóZ,t  zóán,   een  hris
hebben  etc3   da:m  rrioet  je  er.gens  geLá vcmdacm  halen.
In  'Í;  geval  vcm  heÍ;  metsje  dn:Í;  verrpLeegs£eT  iriLdje
wor'áen  zouáen we  ri:u kumen  gaan praÍ;en  over':  wat
houdk  heÍ; ber.oep  i,n.  wcï±  ts  gez3onäheèdszor'g.  waar.om
wor.áen me£sjes  verpzeegster'  en  óorigens  rïi,eb  etc.
4.  Ver.bónden we  voor.  het;  ki,ná  áe  werksi,tuati,e  vcm
dí3  verrpz.eegster.  aa:m  de  ge23í,nssétuatie  iTiet  de  daciÏ+
acm  vastz3i,Í,tende  probLemen3   da:m  i,s  áe  ci,rket  r.oná.
We  k:umen  dam het  ki,ná  áe  vr.aag  sbezlen  hoe  eerL
ye.pteegsteri_ 2!i,ch  thui,s,  ria  haar  wer.k  23ou  getiagen
btávoorbeetd  t.o.v.  haar.  k,Lnáer.en.  Hi,eri  23ulz,en  ori:
getwi,J f`el,á  áe23etf de  pr.obz,emerL  riaar  voren  komen  dke
het  ki;nd  r.eeá8  Èn  de  eègen  ge2si,nssi,t:ua:±í,e  kerï±:  heb
zaL  zi,ch  tn  áe  r.ot  vcm  ouder  i,n  een  spez,  hetzez,fde
gedr.agen  als  de  eógerL  ouáer.

op` deze  ú,j 2ie  kjcm  l<Lnder.en  La:rigzaa:rriacm  dui,dez,óák
wo.r.der±  da:± veez, ber.oepen  i,n  áe23e  maa±scha:ppi,j  `stom3
r[i,eb  Leuk  en  d:us  onlusbvoL  zóán.  Ui,Í;ú.ndez,í,jl<  í3ul-
teft  er. wei,ri,g  wer'ksètucL±óes  overschi,eten  di,e  pLe-
23ter.tg  23tjn.  Dtt;  imú,cht  kcm btj  het  ki,ná  een  r.e.ëZ,e
houdi,rig   opr.oepen  om  een  soor.t;  c3orrrpr.orrrts  te  sZ,uótem:
het;  zal  een ber.oepskeuzie  makerL  di,e  get;ú,gt  vcm  rïuöh:
ter.heèá,  ncünez,óák  de  nooázc[a.k  oiTi  í,n  23'n  l,evensondÍ3r-
houá  te  voor25i,erL.
In  cmdere  sót;uatóe  (bút;en  het ber'oep)  kan  da:m  mioüc
wer.kettil<e  bevr.edi,gtng  vcm wensen wor.áen  gezoch±3
riaa,r.  rrhááeten  om  de  onL:ustvolle  r.ealótei,t;  door.  1<Ï.ó-
t;£sch hamáez,en  l,ustvoL  t;e  maken  (btjvoor.beeLá  l,c[±er.
do_or  poZ,ótí.eke  akti,vètei,t) .   De  maabschci:ppetèáke
sótua±óe  i,s  er.  naJnel,óik  rïi,et  op  gerytcht wensen  be
verri)ulLen.

Met,  áeze  f.aser.i,ng  wÈZlen wóó   aa:mgeven,  hoe  l<ónáer.en
tapgs  de weg  vcm  ú,gen  er.varirgen  en pr.obternen macï±-
scha:ppez,i,ók  i,nz3óch±  bèjgebr'aeh±  kan wor.áen.  Boven-
di,en berieöken we  rneÍ;  áeí3e  wer;lariáze,   da±  kónáeren
i,nzri,eht  krmen ver.kriágen tn het  gedrag  vcm oudiers
en  opvoeáer.s.
Ze  ]<]Ámen_ áe23e  èm3i,chten  toetsen  erL  het  gevoet
krii.gen  da:É  ze .o.rï_reáez,óák.heóá i,n  het  gedr.ag  vcm  op-
voe.áer.s ,  weï:ke_Z,i,jke  weneen  en  behoef ten l<rin:i'ien  ság-
na_1eren  en kriti,ek  geven  op  rriacï±scha:ppeLi,ól<e  si,ti;ici:
tí,es.   Het  riadeet  vcm  áe  beschreven wer:k])óá23e  ós  het
fei,b  dn:±  een  goeáe  sairierwer.ki,rig  met  ouder.s  i,n vor.-
m_Èngs-  en  onáerwi,ásak±óvóttúten nog  veri  te  23oeken
i,s._  Om  to.t  fmáamerï+vete  ver.cmáerirLg  te  l<omen  í,s
eclúer_ eèn áergetéjk i,ngriápen bn het  tr.aái,ti,onez,e
opvoedórigspr.oces  votgeris  ons  riood2Íakez,èál<.

konklusies  voor de  pra,ktijk

De  hiervoor  omschreven  werkwijze  zal   slechts  in  een
gunstige  werksituatie   (zonder  al  te  veel  tegenwer-
kirig)   gevolgd  kunnen  worden.   We  gaan  er  echter  van
uit,   dat  in  elke  opvoedingssituatie   (of  vornings-
situatie)   een  zekere   'speelruimte'   is.   Ook  wanneer
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we  ouders  niet  kunnen  inschakelen,  kan  er  eenbewust-
wordingsproces   op  gang  gezet  worden.   Als  we  ons   rea-
1iseren  dat   een.  ervaring  waarbij   een  kind  de  moge-
lijkheid  krijgt,  zich  tijdelijk  los  te  maken  uit  de
tang  van  de  burgerlijke  opvoeding  -hetgeen  als  een
opluchting,   een  moment  van  bevrijding  ervaren  kan
worden  en  het  kind  lang  bijblijft  als  een  positief
'duwtje  in  de  rug'-dan  is  het  niet  moeilijk  zich
voor  te  stellen,  wat  het  efïekt  zal  zijn  als  deze
ervaringen  zich  gaan  opstapelen. . .

De  houding  van  de  opvoeders   achten  wij   van  essen-
tiëel  belang  bij  het  omgaan  (werken)  met  kinderen.
Is  dit  niet  een  houding  van  íundamentele  solidari-
teit  met  wensen  en  problenen  van  de  kinderen,   dan
zullen  we  niets  bereiken.   De  partijkeuze  van  bij-
voorbeeld  de  verteller  van  een  verhaal  moet  vóór
het  kind  en  tégen  de  dwang  van  de  idealen  van
ouders  en  de  druk  van  maatschappelijke`  strukturen
zijn.  Als  zo'n  opvoeder  bij   het  vertellen  van  een
verhaal  over  arme  en  rijke  tantes  intuïtief  of  op
basis  van  zijn/haar  bewustzijn  kiest  voor  de  arme
tante,   tégen  de  rijke  tante,   zonder  de  betekenis
hiervan  voor  het  kind  te  onderkennen,   zal  hij
voorbij  schieten  aan  zijn  doel,   nanelijk:   infor-.
matie  geven  over  maatschappelijke  verhoudingen.

In  dit  verband  willen  we  enkele  kritiekpunten  aa-n-
geven  voor  de  beoordeling  van  kinderboeken:   Laten
we  ais  voorbeeid  een  stripverhaai  nemen  uit   'V%ést-
j.e'',   op  dit  monent  het  enige  progressieve  Neder-
1andse  maandblad  voor  kinderen.   Zonder  de  opzet
van  het  initiatief  hier  aan  de  kaak  te  stellen,
willen  wij  toch  wel  wijzen    op  enkele  fundamentele
fouten  die  volgens  ons  gemaakt  worden.   Het  bedoelde
verhaal  handelt  over   'De  haaien  en  de  kleine  vis-.
sen' ,   geschreven  naar  aanleiding  van  een  allegorie
van  Bertolt  Brecht.

ovER   lmT   GEBRulK   vAN   ALLEGORIE.

Het  verhaal  van  de  haaien  en  de  kleine  vissen  is
door  Brecht.  gebruikt  als  middel  om  maatschappelijke
verhoudingen  uit  te  leggen  aan `volwassenen.   De
kracht  van  de  allegorie  is  dat  ze  te  hanteren  is  in
die  situaties,  waar  kritische,  maatschappelijke  uit-
1eg  niet  toegestaan  wordt.
De  allegorie  is  in  dergelijke  situaties  een  vorm  van
zelícensuur:   bijvoorbeeld  Montesquieu  schrijft  over
Perzisèhe  tirannen  als  hij  Lodewijk  XIV  kritiseert.
Indíen  toentertijd  dit  als  een  verhaal  over  Perzië
ervaren  werd  zonder  te  weten,   dat  Montesquieu  de
Franse  situatíe  kritiseerde,   dan  was  de  betekenis
van  dit  verhaal  als  een  kritische  uitlating  van  elke
kracht  ontspeend.   Een  allegorie  kan  pas  begrepen
worden,   wanneer  de  symbolen  binnen  specifieke  situa-
tie  als  eenduidig  geïnterpreteerd  wórden.   Wanneer
nu  de  allegorie  een  zelfstandig  leven  gaat  leiden
en  de  symbolen  poly-interpretabel  zijn,   ontstaat  het
gevaar  dat  het  maatschappelijk  gebeuren  verdoezeid
wordt.   In  deze  is  het  allegorie-gebruik  door  verte-
genwoordigers  van  de  bezittende  klasse  te  begrijpen,
die  deze  vervreemding  voorstaat  en  dit  uitdrukt  door
de  relatie  te  versluieren  die  ligt  tussen  bijvoor-
beeld  krisis  van  het  kapitalisme  en  gebruik  van
angstaanjagende  fenomenen  zoals  duivels   (Exorcist) ,
haaien  (Jaws)  brandende  torenflats   (Towering  lnfer-
no)   etc.

Wanneer  nu  een  kind  een  allegorie  voorgeschoteld
krijgt  en  niet  bij  nachte  is  door  gemis  aan  kennis
en  inzicht  de  symbool-gebruiken  te  begrijpen,   zal  .
het  de  allegorie  bijgevolg  anders  ervaren  dan  vol-
wassenen.

I)e  kleine  vissen  in  de  zee  zijn  natuurlijk  niet  allemaal  even
klein.   I)e   g,rootste  va.n  de  kleíne  vissen  mogen  de  haaien  mee-
helpen.   Ook  de   st?rksten,   zoa,ls  de   zwaardvissen.   Zij  helpen  de
haaien  mei;  hei;  besturen  van  de   zee.   Ze   zorgen  ei.voor  dat  de  vis-
sen  huizenhokken  en  schoolhokken  bouwen.  .Ze   zijn  opzichter,
schrijven  boeken  over  de  haaien  of  worden  generaal  bij   de   zwaard
vissen.   Zo  hoeveii  de  haaien  niet  alles  meer  zelf  te  doen.   Die
kunnen  rustig  rondzwemen  en  eten,   zoveel  ze  wí11en.  Want  de   `
grotere  vissen  houden  toezicht.   En  zorgen  ervoor  dat  de  kleine
vissen  alles  doen  wat  de  haaien  willen.   I)e  hulpvissen  van  de
haaien  mogen  als  beloníng  de  kleinere  vissen  opeten  als  ze  erge
honger  hebben.   Zo  worden  ze   zelf  ook  groot  en  lekker  vol.   Zíj
denken  er  niet  bij   na,   dat  ze  zelf  c>ok  eens  zullen  verdwijnen  in
de  bek  van  een  haa,i. . .

EE
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HET   EFFEKT   VAN   HET   VERHAAL   0VER    'DE   HAAIEN   EN   DE
KLEINE   VISSEN'    UIT   "VUISTJE".

1.   Aan   het   doel  kennis  over  te  dragen,   inzicht  te
verschaf íen  in  maatschappelijke  verhoudingen  zal
voorbijgeschoten  worden  wanneer  de  symbolen  niet
geínterpreteerd  worden  als  opeten=uitbuiten,   maar
letterlijk  ervaren  worden  als   'bijtende  grote   (vol-
wassen)   vissen'   diede  'kleine   (kinder-)   vissen'   op-
eten.
2.   De  beeiden,   waárop  grote  haaien   (uitbuiters)
kleine  visjes   (uitgebuitenen)   opeten,   moeten  voor
kinderen i.p.v. inzicht  te  geven  eerder  angst  oproe-
pen,  wanneer  ze  de  voorstellingen  op  de  plaatjes
letterlijk  vanuit  hun  eigen  situatie  begrijpen:
groten  (ouders)   die  kleinen   (kinderen)   opeten.   Gro-
te  indrukwekkende  figuren  worden  door  kinderen  n.1.
als  ouders  geïnterpreteei.d.   Bijtende  dieren  roepen
de  angst   op,   opgegeten  te  worden   (  Vgl.   de  boze
wolf.)  Doordat  kinderen  de  beelden  begrijpen  vanuit
hun  eigen  situatie  (  gekenmerkt  door  generatietegen-
stellingen  )  wordt  het  inzicht  in  de  maatschappe-
lijke  verhoudingen  (  klassetegenstellingen  )  dat
het  verhaal  tracht  te  geven  verstoord.

Mensen  worden  als  dieren  voorgesteld,   terwijl  díe-
ren  de  menselijke  karaktertrekken  niet  bezitten.
Bijv.   de  haai  eet  omdat  hij  honger  heeft  en  niet  om
baas  te  zijn  over  de  andere  dieren.     Voor  kinderen
•1evert dit problemen  op  wat  betreft  hun  houding
t.o.v.   de  dieren-en  nensenwereld.   Het  kind  eigent
zich  op  deze  manier  valse  informatie  toe,   die  jui-
ster,   op  een  rationele,   inzichtelijke  wijze  aange-
dragen  dient  te  worden.   (  Bijv.   reëele  infomatie
over  levenswijze  van  mensen  en  dieren.)

3.   Bij   gebrek  aan  inzicht  is  de  enige  oplossing,
die  het  kind  aan.het  verhaal  kan  geven  en  die  de
fantasie  bevredigt  het  omdraaien  van  de  situatie:
de  kleine  vissen  gaan  de  grote"opeten"   (  Vg1.   Hans
en  Grietje  die  de  heks  verbranden  en  haar  hetzelfde
onrecht  aandoen,   als  wat   zij   hun  aan  wilde  doen.)
Het  kind  lost  zijn  probleen  dan  op  door  identifi-
katie  net   z'n  agressor.   "Oog  om  oog,   tand  om  tand"
beschouwen  we  echter  niet  als  een  socialistisch
rechtsbeginsel.   (9).   Wordt  dit  proces  niet  gekorri-
geerd  door  inzicht  in  het  eigen  psychies  funktione-
ren,   dan  kunnen  we  op  latere  leeftijd  het  volgende
zien  gebeuren:   Leden  van  de   "Amada",   een  Belgische
politieke  organisatie,   spelen  in  een  toneelstukje
over  het  "dok-pi.oces",   dat  de  rechters  eerst  ter
dood  veroordeeld  worden  en  daarna  als  vrijstelling
15  jaar  dok-arbeid  krijgen.   Wat  voor  een  revolutie
is  dat,   als  je  na  de  revolutie  nog  door  arbeid  ge-
straft  kunt  worden   !

4.   Wanneer  een  kind  geen  reëele  oplossing  voor  han-
de  heeft  of  krijgt,  ontvlucht  het  de  onlustvolle  si-
tuatie  door  een  gehallucineerde  bevrediging. (  fanta-
sie.)   I.p.v.   deze  hallucinaties  te  voorkomen  of  on-
gedaan  te  maken  door  inzicht  en  infomatie  aan  te
dragen,   hanteei.baar  voor  het  kind  om  problemen  in
de  eigen  situatie  aan  te  kunnen  en  op  te  lossen,   is
het  verhaal  over  de  haaien  en  de  kleine  vissen  olie
op  het  vuui.;   het  stimuleert  de  hallucinatie  en  de
vlucht  uit  de  werkelijkheid.

Het  is  bijgevolg  van  het   grootste  belang,   dat  men
kinderen  van  meet   af  aan  mogelijkheden  geef t  om
zich  juiste  voorstellingen  eigen  te  maken.   Juiste
voorstellingen  in  verband  met  hun  omgeving,   hun
problemen,   relaties  met  anderen,   enz.   In  ieder  ge-
val  voorstellingen  over  zaken,   waar  kinderen  vanuit
eigen  ervaring  bij  betrokken  zijn.

We  hebben  reeds  aangegeven  dat  vanaf  het  vijfde
jaar  de  overdracht  van  normen  en  konventies  van
burgerlijke  aard  vaste  en  blijvende  vorm  aanneemt.

Welnu,   hier  komen  we  bij   een  eerste  íngangspoort
voor  de  opvoeder  die  kinderen  tot  juiste  inzichten
in  en  juiste  betrokkenheid  bij  maatschappelijke
verhoudingen  en  strukturen  wil  brengen.                   \

Reeds  bij  de  opvoeding  van  jonge  kinderen  zou  de
vorming  van  de  "Ik-sterkte"  centraal  noeten  staan:
het  geven  van  mogelijkheden  en  aanzetten  tot  zelf-
standig  denken  en  handelen.   Dit  betekent  van  meet
af  aan:   a.  het  ontstaan  van  starre  (  autoritair  op-
gelegde   )   normen  en  waarden  moet  worden  te.gengegaan
en  b.   i.edelijke  normenúmoeten  worden  bijgebracht   op
basis  van  inzicht  en  ervaring;   d.w.z.   dat  het  kind
in  de  eigen  ervaringsruimte  ze  moet  kunnen  toetsen
op  funktionaliteit  en  redelijkheid.   (  De  sterkte
van  het  ''Ik"  kan  gemeten  worden  aan  't  aantal  over-
tredingen  die  gemaakt  worden     t.o.v.   oudei.s,   opvoe-
ders  en  geweten   ).

Een  kinderboek,   dat  uit  wil  gaan  van  het  bewustzijn
van  het  kind  en  vervolgens  inzichten  wil  aandragen,
zou  volgens  ons  rekening  moeten  houden  met  een  aan-
tal  voor  het  kind  relevante  problenen,  waarbij  de
generatiekonílikten  (  zoals  we  boven  reeds  aantoon-
den  )centraal  staan:   konflikten  tussen  ouders  en
kinderen;   konflikten  tussen  ouders  onderling;   kon-
flikten  tussen  kinderen  onderling;   konf likten  met
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betrekking  tot  de  werksituaties;   konflikten  met  be-
trekking  tot  school;   konflikten  tussen  jongens  en
meisjes   (  tegenstellingen  tussen  de  geslachten).

Het  ós  voLgeiiis  ons  orizäi,st  ki,náeï.en í,nzéchten bóá
te  wí,ZLen br.erigen  áooï.  áe  wer.eLá  cmáer.s  voor  te
stez,Z,en  dan 1ú,ó  i,s;  wriá  áenken  aam  ame  Assepoes-
ter.s.  Vi,ssen  di,e  prc[±en3  l<a:póÍ;ali,8ten  di,e  aÏ.bei,der.s
opel;en,  l<imder.en    dke  dáevenbendj3s  opr.oZ,Z,erL  en  ga
zo  maci,r.  door..     Ons  ri.tgamgspunÍ;  ès  dat  áe  ónfor'ma-
i;óe  ái,e  we  ki,náer.en  ver.schaf.fem  aa:m  een  júsb,  recr
ti,sttsch  weretd:beez,á moet;  becm±woor.den  en moet  ac(::i'i:
l<:nopen bí,j  datgene,  waar.  ze  r.ationeez,  en  emobto-
neet  mee  bezi,g  úJn.  Het  perspek±i,ef  vcm kinderen
rrioeÍ;  73tÍ;ten  tn  een posètief  óáecml,  n.Z.   so7,í,dn:ri,-
Í;eót;  (  i,n bovenbeschreven l<onfz,i,kten  )   t;ussen  op~
vpedj2rs  en ki,náer.en  tegen  áe  maicti;sc:ha:ppeLtjke  orr
áer.d:ryukki,mg smeeharismen órL  az,  l"m  verselrijring s-
vorrr!en.   De  afhcmk.eLèól<heí,ásr.eLa±óes,   ver'houáirigem
op  basi,s  vcm  au±ori,teèb,   ízoats  gel<ená vcm  de
buÏ.gerz,óák.e  opvoed;dmg ,  rrioeÍ;en wor.áen  afgebr.oken.
(   Zi,e  het  voor.beez,á  vcm  de  ber'oepsl<eu23e. )   Deze  af-
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ha:mkez,óál{hJetásrieza±óes  z3ouáen moeten woráen  af ge-
brol<en  en moeben  wor.áen  verva:ngen  door.  weder.z3óá d=
se  r.e7,cïties  3  waa:rbéj   soLi,da:ri.teü  en  Z,óefde  de
meest  boeóende  eLemertien  voor.  7¢ináer`en  zójn.
SZ,ech±s  dn:m  zul7,en k.tmáer.en  ech±  l<amsen l<riágen  om
z3ez,fsbandi,g  te  wor.áem,   'n kriti,sche  z3tn  te  ontwi:l+
ke7,en  en  als  d;usdn:ri,g  Le  hcmdj27,en.

We  kunnen  natuurlijk  niet  verhinderen,   dat  kinde-
ren  gaan  fantaseren.   Het  gaat  er  echter  on  dat  we
trachten  te  begrijpen  waar  de  fantasie  vandaan
komt  en.wat  ernee  bedoeld  wordt.   Rationele  verkla-
ringen  voor  vragen,   problemen  van  kinderen,   die  het
eerst  gegeven  moeten  worden,   omdat  ze  het  meest
voor  de  handliggend  zijn,   kunnen  worden  geweigerd,
wanneer  ze  bijvoorbeeld  voor  het  kind  een  onbevre-
digende  stituatie  niet  oplossen.   In  zo'n  geval  is
het  belangrijk  dat  we  wensen  en  behoeften  die  het
kind  in  de  fantasie  naar  voren  brengt,   als  zodanig
herkennen  en  begrijpen,   erin  kunnen  meegaan,   om  zo
achter  de  werkelijke  problemen  van  het  kind  te  ko-
nen  en  er  een  bevredigende  oplossing  voor  te  vin-.
den.

Wam:}'iieer.  men  er.  tn  sLaagt  áe  fcm±así,e  vcm  heb  kLná
te-"cïi'ibnasker.em",  ±erug  ±e  her.Z,e+dien  tot  de  oo]+
spr.orLkeLóál<e  wens,   di,e  aa:n  áe  fc[n±asi,e  ten  gr.om=
sLag  Lóg±  en wa:meer.  mem  er  i,m  sZ,aagb  om  áeze  weris
onáer.  g7Ámstí,ge  omf5Í;cüri;kgheáen  reëez,  be  bevr'eái,gerL,
da:n valt  het  fan±aser.en  zonáer.  rrieeÏ.  weg  en wor.dÉ
de weg  vrijgemaak±  cirri krittsch te hanáelen.

Maryl  Coenen  en  Jan  Knops.

Noten:
1.   Freud:   ''Der  Dichter  und  das  Phantaseren",   Gesam-

melte  Werke  VII,   S.   Fischer  Verlag  -Frankfurt
an  Main.

2.    Idem.
3.    Idem
4.    Idem.
5.   Vgl.   "Märchen,   Phantasie  und  Soziales  Lernen",

Dieter  Richter  en  Johannes  Merkel,   Basisverlag,
pagina  13  e.v.   over  fantasie  als  kritiek.

6.   In  theoriëen    over  het  ''socíale  leren"  worden  de
termen  regrediente  en progrediente  fantasiege-
bruikt  als  aanduiding  voor  enerzijds  fantasie,
die  op  kompensatie  van  onlustvolle  situaties  is
gericht    en  bijgevolg  regressief  is,   anderzijds
voor  íantasie,   die  aanzet  tot  verandering  van
deze  situaties  zou  kunnen  zijn,   ook  wel  emancipa-
torische  íantasie  genoemd.   (  Zie  o.a.   Jörg  Ri-.
chard,   ''Naar  een  geleid  rollenspel  met  arbeiders-
kinderen  in  de  schoolleeftijd",   in  "Gesamtschull-
Informationen  3  -1972.   )
Plaatsen  we  deze  begrippen  in  hun  oorspronkelijke
d.w.z.   Freudiaanse  kontektst,   dan  blijkt  foutieve
interpretatie  van  de  oorspronkelijke  terninologie
ten  grondslag  te  liggen  aan  de  o.i.   nogal  verwar-
rende  en  onjuiste  opsplitsing  van  fantasie.  Pro-.
gredient  en  regredient  zijn  begrip.pen  die  Freud
in''Die  Traumdeutung"   (  Hoofdstuk  7,   Die  Regressi-
on  )   alleeen  hanteert  i.v.m.   wensvervullíng  en
niet  i.v.m.   Íantasie.   Jörg  Richard  haalt  in  bo-
vengenoemde  tekst''Die  Phantasie  im  Spätkapitalis-
mus  und  die  Kulturrevolution''  van  Peter  Schneider
aan  uit  .Kurzbuch  16.   Hij   spreekt  dan  echter  ten
onrechte  van  fantasie,   waar  Peter  Schneider  het
ove.r  wensvervulling  heeft ; , Schneider  citeert
hier  n.l.   de  begrippen  progrediente  en  regredien-
te  wensvervulling,   uit.Freuds  "Traumdeutung".
Ons  inziens  leverde  de  onjuiste  interpretatie
van  Richard  een  bijdrage  tot  de  spraakverwai.ring
rond  íantasie.

De  veronderstelling,   dat  het  inspelen  op  en  het
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stimuleren  van  bovenomschreven  "progredíente  ían-
tasie''  aan  zou  zetten  wensen  te  mobiliseren  on
de  realiteit  te  veranderen,  is  niet  in  overeen-
stemming  met  het  feit,   dat   fantaseren  een  onbe-
wust  psychisch  proces  is,   dat  aan  handelen  ver-
zaakt  en  bijgevolg  niet  zonder  meer  aanleiding
geeft  tot  verandering.   De  vorm  van  fantasie  of
droom  kan  bij  onnauwkeurige  interpretatie  even-
eens  beschouwd  worden  als  een  bevestiging  van  de
kritische  relatie  van  fantasie  oí  droom  tot  de
realiteit.  Een  juiste  bestudering  maakt  echter
duidelijk,   dat  de  vorm  slechts  de  verpakking  is
van  een  neestal  sterk  vervormde  en  verdraaide
inhoud.   De  werkelijke  betekenis,   opheldering  van
deze  verdraaiing,   kunnen  we  door  de  analyse-tech-
níek  achterhalen.

7.   Hoe  die  merkwaardige  verwisselíng  van  termen  (6)
ook  is  ontstaan,   er  is  in  ieder  geval  een  moge-
lijkheid  gekreëerd  om  fantasie  op  te  delen  in  een
positief  en  een  negatieí  geladen  deel.   Misschien
een  voor  de  hand  liggende  opsplitsing  voor  de
socialistische  opvoeding,   maar  o.i.   een  fundamen-
teel  onjuiste  benadering  van  fantasie.   De  langs
deze  weg  gekreëerde  notivatie,   om  met  kinderen
te  werken,   om  door  middel  van  inspelen  op  fanta-
sie  inzicht  bij  te  brengen  in  maatschappelijke
verhou`dingén  en  tot  verandering  ervan  te  komen,
houdt  te  weinig  rekening  met  de  eigenlijke  oor-
zaak  en  inhoud  van  fantasie  en  droom.   De  moge-
1ijkheid  om  kinderen  te  konfronteren  inet  maat-

•schappelijke  informatie  blijkt  n.1.   zoals  we  in
het  verdere  verloop  van  de   tekst    duidelijk
trachten  te  maken,   voorname.1ijk  te  liggen  bij  het
inspelen  op  problemen  rond  ideaalvoorstellingen,
oftewel  de  werking  van  het   "geweten"   (   Uber-Ich.)
Zou  het  niet  zo  kunnen    zijn,   dat  men,   bij   ge-    .
brek  aan  inzícht  in  zinnige  alternatieven  voor
burgerlijke  kinderkultuur  Freudiaanse  begrippen
hanteert,   zonder  zich  werkelijk  verdiept  te  heb-
ben  in  theorie  en  praktijk  van  de  psycho-analy-
se   ?  Door  steeds  weer  gebruik  te  maken  van  ían-
tasieverhalen  en  -voorstellingen  verhult  men  het
gebrek  aan  inzicht  in  voor  kinderen  reëele  per-
spektieven.   Het  getuigt  in  feite  van  gebrek  aan
kreativiteit   (  d.w.z.   denken  )  dat  werken  met
kinderen  d.n.v.   inspelen  op  íantasie  opgelost

•moet  worden.

8.   Voorbeelden  en  konklusies  die  in  dit  verband  in
in  de  tekst  worden  vernoemd,   zijn  gebaseerd  op
uitwisseling  van  praktijkervaringen  tijdens  het
weekend.

9.   Vg1.   Mandel,   die  er  al  vaker  op  wees,   ''dat   de
kracht  van  het  socialisme  moet  liggen  in  over-
tuiging  en  niet  in  onderdrukking."

10.Een  andere  ingangspoort  is  beschreven  bij  het
voorbeeld  over  de  beroepskeuze.
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10.        KORTE    BERICHTEN    VAN    HET    FRONT

HET   LANDELIJK   KUNSTENAARSPROTEST.

Op  19  maart  werd  in  Amsterdan  door  een  eenheids-
front  van  vijf  organisat-ies   (  De  Kunstenaarsorgani-
satie  -NVV,   Het  Landelijk  Komité  voor  Politieke
Vorming  en  Aktie,   De  Bond  van  Beeldende  Kunste-
naars,   Het  Anti-Cultuur-Rem-Konité  en  De  Federatie
van  Kunstenaarsverenigingen  )   een  grote  demonstra-
tie  en  manifestatie  ingericht.   Ongeveer  3000  nensen
stapten  op  tegen  de  onderdrukkende  maatregelen  van
de  overheid,   onder  de  volgende  leuzen:

Kmst  voor.  i,eder.een  !     Voor.  u:tibr.ei,dkrig3  t;egen be-
2iui,rigi;iiig   !   Geem kumsteriacms  í,n  de  TiJW,   Substái,e  i,s
een  r.ech±  !  Tegen  verp7,í,chi;e  riegóonalÉser.í,ng   !
Voor.  arbi,8tieke  vr.i,áheí,á,  tegen poti,tóeke  censuur  '.
Geen  gelá vcm  weLzrián rtacïr  7ie±  l<cïpó±aal   !

Op  de  maniíestatie  in  de  Jaap  Edenhal  traden  groe-
pen  op  uit  de  gelederen  van  de  vijf  organisaties.

Z==rd===ïv¥=ï=:r===í=:::=g:=::;=%W
aren,   tijdens
door  de  strijdkul-

i?:re:?rsp=iïg?Ë:déro?a=?i,#::=e=?r:?=eäÏË:??ïgd
Volkstheater,   De  Voortze,tting  en  een  statement  van
de  Kritische  Filmers.  Zij  vertegenwoordigden  de
groepen,   die  op  dit  moment  het  sterkst  bedreigd  en
gedupeerd  worden  door`de  overheidsmaatregelen.   Ook
zongen  en  speelden  het  arbeiderskoor  Morgenrood,

de  popgroep  Bots  en  de  Franse  politieke  theater-
groep   'Troupe  Z.'   Nanens  het  Kultureel  Front  zei
Tbeo  BZLckx..j''De  groepen  van  het  KiÁ1tur.?ez,  Fr.ori;  mct-kff#;#DÏpLráÈ:ás:w;Ëntb:Íä:3:qdÏËsíäfkïe#Ü;ÍËrc;f:áÏ3e-Ze

het  Leggem  vcm  korï±ak±en  Trieb  áe  pu,bLóek;  heÍ;  orïbwt:k:
l<eten  vcm  op  het  pubLí,ek  afgest;emde  pr.oduk±Èes;  het;
zoel<en  naar.  rïieui,)e  en boeéende  Vor.men  3 . eÍ;c.etc.
Di,t;  alLes  kost;  t;óiá,  i;nspcmri,ng  en  getá.  Daa:r.om
zi,jn  áe  voor.genornem bezutrigtmgen  op  áe  striádkub-
tuur  funesÍ;  erL  onacmvaar.dbaaz.. "  HaLns  OteT"í±r\  sprak
namens  het  Landelijk  Komité  voor  Politieke  Vorming
en  tik+ïe..''  Het;  Lcmáeti,il<  Komi,t;é  voor  PoLi,bi,eke  Vor.-
mi,mg  en  äkkóe beschowt;  zi,ch  als  ver.dedi,gi,mgsgor.del
voor.  di2  striád:kü1Í;zäuÏ.bewegí;yig  -  een bewegí,ng.   ái,e
de  socí,ale  em  pciz,í,bí,eke  pr.obz,emerL  vcm  7Lacïïi  pubzóek
als  wi,t;gcmgspwn±  neemÍ;.     I)e  st;ri,jdkultuur.  ver.Í;ez,É
da:±  áóe  pr.obz.emen ú,t  de  wer.eLá  gehoz,pen l<umen
wor.den    door  sijr.i,id:   de  k:1assest,r.Èád  vam  de  onáe]+
dÏ.uk±en Í;egen hun  onáer.drukkers.   OirwilLe  vcm  áÁ,e
s±ezltngrime  word,±  áe  sÏ;r.i,i d:kulÍ;uur.  23ez,f  orLáerdmik±.
De be2ri,ri,gtrigspoz,i,bi.ek vcm  de  regeri;ng  wí,t  de wer-
kende  l<1asse  dDen -opdr.aaherL  voor  áe  ekc)norntsche  l<r.i,-
sós.   Di,e  pol,i,ti,ek  brief.t;  ook kei,hicïr.á  de  heLe  k]ÁI+uu:r-
sekéor..   Dacïrom  stacm  wi,á  lúer.  om  onz3e  soti,dn:ri,t;ei,±
Í;e  beÍ;ú,gen  ïneÍ;  hééZ,  ái,e  sektor.. "
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Het  resultaat  van  de  aktie  van  het  Landelijk  Kun-
stenaars  Protest,  maar  ook  van  de  16  manifestaties,
die  het  Landelijk  Komité  in  de  maanden  íebruari  en
maart  organiseerde  in  heel  Nederland  en  Vlaanderen,
is  in  ieder  geval,   dat  de  plannen  van  Van  Doorn
door  bijna  alle  kamerfrakties  met  een  afwijzing
zijn  beloond,   in  de  openbare  CRM-kommissievergade-
ring..  Dit  moet  nog  bekrachtigd  worden  tijdens  de
kamerdebatten,   die  gezien  de  politieke  situatíe
in  Nederland  naar  de  volgende  kabinetsperiode  ver-
wezen  zijn.   De  mogelijkheid,  dat    straks  na  de  ver-
kiezingen   de   verschillende  partijen  een  ander
liedje`gaan  zingen,   zit  er  natuurlijk  nog  altijd
in.   Dus.. .waakzaamheid.   De  strijd  is  nog  niet  ge-
wonnen.

STUDIEDAGEN   KULTUREEL   FRONT.

Op  het  weekend  van  28  mei. zal   in  de  Rasa,   Pauw-
straatje  13a,   Utrecht,   een  studieweekend  van  het
Kultureel  Front  georganiseerd  worden.   Onderwerp  van
studie  zal  ''De  Kwaliteitsdiskussie"   zijn.  De  ambi-
tiè  om  inhoudeiijk  en  vormeiijk  het  werk  van  de
strijdkultuur  op  een  hoger  plan  te  brengen  is  bij
alle  aangesloten  groepen  zeer  sterk.  Dit  niet  het
minst  gestimuleerd  door  de  kritiek  van  het  publiek
op  de  strijdkultuur.   Daarom  is  het  goed  om  de  erva-
ringen  die  de  verschillende  groepen  van  het  Kultu-
reel  Front  opgedaan  hebben  net  het  systematisch
werken  aan  de  verbetering  van  hun  werk,aan  elkaar
te  toetsen.   De  diskussie  wordt  gekonkretiseerd
aan  de  hand  van  bespreking  van  twee  voorstellingen,
die  in  dat  weekend  opgevoerd  zullen  worden:   Saters
''De  Opkonst     en  Ondergang  van  een  Familiebedrijf"
en  "0,   wat   een  Land,wat   een  Leven"  van  Proloog.
We  leggen  er  de  nadruk  op-dat  deze  studiedagen  toe-
gankelijk  zíjn  voor  ieder  die  belang  stelt.Wie  na-
dere  inlichtingen  wil,  kan  terecht  bij:Rasa,  Pauw-
straatje  13a,   Utrecht.   Tel. :   030-316040,   of  bij
Proloog,   Willemstraat   72,   Eindhoven.   Tel.:040    .
510236.   De  redaktie  van  Kultureel  Front  wil  probe-.
ren,   enige  weken  voor  het  studieweekend  met  een
thenanunmer  uit  te  komen  over  de  noodzaak  en  de
funktie  van  een  Kultureel  Front  van  producenten  en
verspreiders  van  strijdkultuur,  om  voeding  te  ge-
ven  aan  de  diskussies  van  het  weekend  en  zo  het
werk  van  het  front  te  versterken.

NIEUWE   GROEPEN : KONSUMENTENTONEEI.   EN   STIKTOG.

In  dit  nummer  vínd  u  informatie  over  de  werkzaam-
heden  van  Stiktog,   in  de  "Korte  berichten  van
politieke  kindertheatergroepen  in  Nederland  en
Vlaanderen''.   Ook  vind  u  het  adres  van  Stiktog  in
dé  iijst  van  aangesioten  groepen,   achter  in  dit
nummer.   In  het  achtste  nummer  stond  het  Konsumen-
tentoneel  voor  het  eerst  in  de  lijst  van  lidgroe-
pen.   Het  Konsumententoneel  is  een  groep  Wageningse
studenten   (  m.n.   ''huishoudkunde''en  "konsumenten-
kunde")   die  hun  studie  in  het  belang  van  de  werken-
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de  mensen  willen  stellen  en  via  theater  en  spel
de  konklusies  van  de  analyse  van  het  kapitalistisch
konsumptiesysteem,   die  uit  hun  studie  voortvloeien,
openbaar  maken.   De  voorstelling,   die  ze  zeer
regelnatig  spelen  voor  huishoudscholen,   vormings-
centra,   groepen  van  het  vrouwengílde  en  van  de
organisaties  van  plattelandsvrouwen  e.d.   draagt
de  titel:''Het  toetje  met   de  nare  nasmaak''.
Met   Stiktog  en  het  Konsumententoneel  wordt  het
Kultureel  Front  danig  versterkt.

NAGEKOMEN   BERICHT   OVER   POLITIEK   KINDERTHEATER:
''BOER   WAAR   ZIJN   JE   KIPPEN''   VAN   HET   VOLKSTHEATER.

Bi,j   ' £  stwibem  vcm  de  copy  voor  dät;  l<Änáj3r.thea,±e)c-
rï:ummer.  l<ibaïnen  we  tot  áe  oïT±diekki;iiig,   dnk  we  i;n  dj2
beriohten  over  potttóek l<i,náer.t;:hea±er.  tn N eder.ta:ná
en  Ti-Lacmáer.en  áe  voorsÍ;eL7,i,mg  vcm  een  aaiíLges7,o±en
gÏ?oep  over  heb  hoof.á  geírien hebben,  n.7,.''Boer.
waa:r'  23óárL  áe  kóppen"  vcm  he£  Voïksthea±er..   Wí,j
lwpen  da:É  áoor  de  pLaa,±sb:iíig  vcm  dü  be]póch±  eri,g-
ztms  goeá te  maken:
BOER  WAAR  ZIJN  JE  KIPI>EN   ?   Het   verhaal   gaat   over
twee  kinderen:   Lejo  en  Patty.   Ze  komen  beiden  op,
met  allebei  een  koffei..   Op  de  ene  staat  een  ouder-
wetse  boerderij   en  op  de  andere  een  zeer  moderne.
Lejo  en  Patty  beweren  allebei,   dat  hun  tekening  de
waarheid  weergeeft.   Na  een  gespi.ek  met   de  kinderen
in  de  klas  besluiten  ze  samen  op  zoek  te  gaan  naar
de  waarheid.   Achteree,nvolgens  bezoeken  ze  boer  Kre-
1is,   die  het  hoofd  net  moeite  boven  water  k.an  hou-
den,   omdat  hij  teveel  verschillende  beesten  heeft
en  maken  we  kennis  met  boer  van  Dijk,   die  alleen
maar  kippen  heeft  en  goed  boert.In  het  gesprek  tus-
sen  Krelis,   de  kinderen  en  van  Dijk  stelt  de  laat-
ste  aan  Krelis  voor,   om  te  gaan  specialiseren  en
dus  alleen  maar  bijv.   koeien  over  te  houden.  Maar
daar  is  geld  voor  nodig,   dus  wordt  er  geld  geleend
bij  een  bank  -met  een  forse  rente.   Later  wordt  het
duidelijk,   dat  boer  Krelis  een  melkmachine  nodig
heeft  omdat  ie  al  die  koeien  zelí  niet  kan  melken.
Dus  wordt  er  weer  geld  geleend  voor  een  melknachi-
ne.   Als  de  postbode  opkomt  met  een  brief  van  de
melkfabriek,   dat  de  melkbussen  niet  meer  opgehaald
worden  en  dat  Krelis  dus  een  koeltank  aan  moet
schaffen,   ziet  Krelis  het  niet  meer  zitten.   Hij
zit  tot  over  zijn  oren  in  de  schulden.   Ilij  verkoopt
zijn  boerderij   en  gaat  werk  zoeken  in  de  stad,  maar
op  het  arbeidsbureau  kunnen  ze  hem  .niet  helpen.   In
een  gesprek  met  een  werkloze  in  een  kafee  wordt  ge-
praat  over  de  prijs  van  melk  en  wat  de  boer  er  voor
kríjgt  èn  wie  er  het  meeste  van  ki.ijgt.

Het  spel,   samengesteld  uit  toneelíragmenten,   dia's,
poppenspel  en  liedjes,   kan  overal  gespeeld  worden,
als  de  ruimte  maar  goed  verduisterd  kan  worden.
Het  stuk  duui.t  ong.   60  minuten  en  wordt   gespeeld
door  twee  spelers.   Bij  het  stuk  hoort  een  begelei-
dingsbrochure .
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AANGESLOTEN     fiROEPEN

Aktiverend  Volkstheater ,
Beekstraat  25,
Breda.   076-145078.

Amsterdans   Stadsjournaal ,
Postbus   1379,
Amsterdam.   020-257129.
Kantoor:   Keizersgi.acht  724.

Discus ,
Gouvernestraat  133 ,
Rottei.dam.   010-363473.

Genesius ,
Kleine  Bergstraat  5,
Groningen.   050-714271.

GLTWEE ,
Capucijnengang  6 ,
Maastricht.   043-17764.

Kick  (Kultureel  lníormatie  Centrum) .
Keizersstraat  38,
2000   -Antwerpen.   031-316323.

KollektieÍ  Internationale  Nieuwe  Scène,
Hertstraat  7,
2100   -.Deurne.   031-251777.

Konsumententoneel ,
Generaal  Foul.kesweg  1,
Wageningen.   08370-11995.

Kritische  Filmers ,
Postbus   1157,
Breda.   076-139324.

De  Leerling,
•   Van  Leeuwenhoekstraat   sO,

Den   Haag.

De  Lont'
P.a.   Van  Holsbeek,
Eendrachtstraat  74,
9000  -Gent.

Mannen  van  den  Dam  van   de
lnternationale  Nieuwe  Scène,
Orgelstraat  2a,
2000   -Antwerpeh.   031-319195.

Arbeiderskoor  Morgenrood,
Meikeverstraat  23a,
Rotterdam.   010-139694.

De  Nieuwe  Komedie,
Westduinweg  230 ,
Den  Haag.   070-547104.

Oktopus '
Keizersgracht  138,
Amstei.dam.   020-238195/243147.

Polkin,
Nieuwe  Prinsengracht  78,
Ansterdam.   020-250840.

Posjet ,
Academielaan  9,
Tilburg.   013-681269.

Pr01008,
Willemstraat  72,
Eindhoven.   040-510236.

Sater '
Heintje  Hoeksteeg  8,
Ainsterdan.   020-241887.

Socialistisch  Koor  Soliedair
St.   Vincentiussti.aat  12,
Tilburg .

Stichting  Vrije  Sentra,
(   Kargadoor,   Raadskelder,   Rasa.)
Pauwstraat       13a ,
Utrecht.   030-316040.

Stiktog,
•Bedumerstraat   99 ,
Groningen.   050-778778.

Het  Trojaanse  Paard,
Gratiekapelstraat  7 ,
2000   -Antwerpen.   031-324606.

De  Voortzetting,
Singel  95,
Amsterdam.    020-930750

Vrije  Círcuit,
Utrechtsedwarsstraat  7211,
Amsterdam.   020-251836.

Vuile  Mong  en  zijn  Vieze  Gasten,
Rossstraat  2,
9930   -Zomergem.'   090-728245.

Werk  ln  Uitvoering,
P.a.   Kultuurcentrum  Oosterpoort,
Palmslag  10,
Groningen.   050-182333,   toestel   148.

Sekietariaat  Kultureel  Front ,
P.a.   Rasa,
Pauwstraat       13a ,
Utrecht.   030-316040.
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