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i.  Een bel<:}wpte  geschieáeri,s  vcm  het  cïr.bei,áer.s7,óeá
ón  Neder.7,cmá3   va.n  de  heinó  va.n  Armez,Ées  Dóeuáon-
né  en  Joke  Dcürie.

2.   Een  verslag  van  een  groepsinterview  met  verte-
genwoordigers  van  zeven  politieke  koren,   over
áe  be:ij)egi,ng  vcm  poLótóeke  l<oren  d±e  op  d±t  ÏÜo-
ment  opbloeit.   Opgetekend  door  Peter'  j{oe7€e.

3.   Een  lijst  met  namen  en  adressen  van  prcJgr'essée-
Üe  mzÁZzekgz.oepe72   die   op   dit   moment   ín  Nederland
aktieí  zijn.

4.  PopiTnázéel<  en  strèjdkuz,tuur.    ±s  de  t±teL  d±e
drie  korte  artikelen  samenpakt:   een  excerpt  uit
bet   5aE\rversLag  van  Wer.k  ln  Uótvoer.óng;   een  aaLrL-
vulling  en  kr}tiek  daarop  van   V2ÁZZ,e  44o7%   een
signaiement   van  de  PoP-DiA-SHoW  van  de  j{r'été-
sche  Fól,mer.s.

5.  VotkÍ3rriuz±el<  en  str.i.jdkuLtuur'  ±s  een  a.rtïkeL ,
waarin  Petez.  Koe7te  de  mogelijkheden  onderzoekt
voor  de  strijdkultuur  om  steun  te  vinden  voor
haar  ontwikkelíng  bij  de  volkse  muziektradities.
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Muziek  en  theorievorming  over  muziek  als  strijd-
kultuurmiddel  nemen  een  marginale  plaats  in  in  de
praktijk  en  de  diskussies  van  het  Kultureel  Front.
Dat  is  althans  de  konklusie  geweest  van  de  diskus-
siegroep,   die  op  het  voorlaatste  studieweekend
bezig  geweest  is  met  het  muzikale  aspekt  van  de
twee  voorstellingen,   die  toen  gespeeld  en  bedis-
kussieerd  zijn.   (   ''De  opkomst  en  ondergang  van
een  familiebedrijf"  van  Sater  en  "Oh,   wat  een
land,   wat  een  leven",   van  Proloog).

Op  de"flap-over",   waarop  deze  diskussiegroep  ver-
slag  deed  aan  de  plenaire  vergadering  van  alle
deelnemers  aan  het  studieweekend,   schreef  de
groep..   ''De  theai;ergr.oepen  i)a:m  het  KulÍ,ur.eez,  Front
gebr.ui,ken  nog  mci,ci:r   eerL  l<1eí,n  deeL   vci:m  áe moc5ez,í,jl<=-
heáen  vcm  rrruzóek3  n.L.  muzLekcttaÍ;en  en  Z,i,edjes.
Btmen het  totaalbeetd vcm  een voorstetz,tng  kam
rrruí3í,ek  een  áeeL  vcm  da:±  beez,á  zeLf stcmdig  i;ywul-
Len.   De  r.eáenem,  waciÏ.om  dat  rLog  rii,ei;  gebe;LÄr.1;,
23¢jn:   a.  het  áeba±  over.  áe  mogez,í,jke  funkÍ;i,es  vcm
irïuzi,ek  zí,án  nog  rïi,et  23over.;  b.   áe  ma±er'óe7,e  voor.-
waaráen,  waaï.onáer.  gewer.l<±  moet  wor.áen,   geven
áe  l<a:m8  ác(artoe  nog  ni,et.   (  Muzi,kcm±en  te  kor.t,
l<orrrpori,sten,  Í;ójá  en  gez,á. . . ) ;   c.  rmzi,ek  word±
nog  te  onbcïuust  geha:rieer.á,  nog  te  wei,ni,g  ondier.
de  r'cï±óoneLe  korïÍ;r.oLe  vci:m  áegenen,   di,e  áe  drc(iria-
turg±e  Vcm  het  vcirmi;ngsi;hecL±er.  beheer'sen.

En  dan  praten  we  over  muziek  binnen  het  theater
van  Kultureel  Frontgroepen.   Maar  nog  marginaler  is
de  positie  van  muziekgroepen  binnen  de  aktivitei-
ten  van  het  Front.   Drie  koren   (  Morgenrood  uit
Rotterdam,   het  Fem-Sockoor  uit  Amsterdan  en  het
koor  SoLIEDair  uit  Tilburg  )   en  twee  muziek-the-
atergroepen   (  Vuile  Mong  en  zijn  Vieze  Gasten  uit
Gent  en  Werk  in  Uitvoering  uit  Groningen  )   zijn
lid  van  het  Kultureel  Front.   Maar  een  groep  socio-
logiestudenten  uit  Utrecht   ,   die  een  onderzoek  ,
doen  naar  de  omvang  en  de  wei.king  van  de  strijd-

6.  Het  NLewe  ClúZ,eense  Lóeá.,  Rober.to  KoZ,b  vert,eit,
over  de    recente  geschiedenis  en  over  het  ka-
rakter  van  het  Chileense  politieke  lied.

7 .   EerL  ±nterv±ew  vain  Mar'i,ëtÍ;e  Vcm  der'  VZ,óeÍ;3   Rók
Hancl<é   en  Móa  Bu;máer.'i)oet  m:et   de  groep  Kar.amÁ
over  tLoe  íz.±3  rïïu23i,kaal  ver.sLag  áoen  vcm  het
Chi,Z,eense  ver.z3et rïu.

8.   Comcmdan±e  Che  Guóvara  va.n  Wotf  Bi,ei(rmam  eri
vertalingen  van  dat   lied  van  Er'7?st  ücz7?  AZ,te7ic[
erL  Werkbuóg .

9.   Een  bespreking  van  het   boek  JczzZ  van  j?%dg  Koop-
mcz7ZS   en  een  signalement   van  de  Nederlandse  en
VLZLa.mse  Bewegóng  vcm  úrrprov+ser.enáe  ïrrusí,cÈ3
dLOor  Jcm  smeets.

10.Een  bibliografie  met  luistertips,   die  nog  veel
hiaten  vertoont   en  die  Peter'  jíoÉ37ie   en  /cz7€
Smeeés  presenteren  onder  de   titel''Ee7c  boeke72-
pLcmk met  gaten" .

`L1.Nóeuws  vcïm  het  Fr.oni;.

Dit  nummer  was  niet  geworden,   wat  het  nu
is  zonder  de  enthousiaste  hulp  van  Anne-
lies  Dieudonné,   Peter  Koene  en  Miel  van
Attenhoven.   De  illustraties  in  dit  nummer
zl]n  van  Jan  Knops.

kultuur  in  Nederland,   komen  via  een  orienterend
onderzoekje  van  pakweg  twee,   drie  weken  tot  een
lijst  van  zo'n  25  progressieve  muziekgroepen.

Een  van  de  belangrijkste  redenen,   waaron  die  groe-
pen   (  nog  )  niet  binnen  het  Kultureel  Front  geor-
ganiseerd  zijn,  noet  wel  zijn,   dat  he.t  Front  in
haar  oi.ganisatie  en  haar  aktiviteiten  weinig  of
niets  betekent  voor  die  groepen.   Het  Front  heeít
die  muziekgroepen  niet  bij   elka.ar  gebracht,   zodat
ze  elkaar  in  hun  belangen  kunnen  ondersteunen;
het  Front  heef t  zich  tot  nu  toe  niets  gelegen  la-
ten  liggen  aan  de  broodnoodzakelijke  theorievor-
mlng  over  muziek  als  strijdkultuurmiddel.   En  on-
dertussen  groeit  de  praktijk  van  de  strijdmuziek;
en  ondertussen  groeit  het  aantal  progressieve  mu-
ziekgroepen .
In  de  laatste  week  van  februari   a.s.   komt  het  dan
zover,   dat  het  Front  de  progressieve  muziekgroepen
uitnodigt,   om  met   elkaar  een  dag  in  de  RASA  te
praten  over  elkaars  pi`aktijk  en  het  belang  daarvan
en  de  problemen  daarbij.     Verder  zal  de  struktuur-
verandering  van  het  Front  -  die  op  stapel  staat  -
er  voor  moeten  zorgen,   dat  de  verschillende  disci-
plines   (  muziek,   theater,   film,   publieksorganisa-
tie  e.a.   )   autonomer  van  elkaar  tot  aktiviteiten
kunnen  komen.   Dit  kan  voor  de  progressieve  muziek-
groepen  gaan  betekenen,   dat  ze  hun  belang  bij  het
Kultureel  Front  gaan  herkennen  en  zich   erbij    aan-
sluiten,   om  zo  demuziekpraktijk én  het  denken  over
muziek  binnen  het  Front  op  een  hoger  niveau  te
brengen .

Wat  de  theorievorming  betreft,  wil  de  redaktie  van
dit  blad  met  het  voor  u  liggende  nummer  een  nadruk-
kelijke  steen  bijdragen  -  voor  zover  dat  mogelijk
is  met  haar  beperkte  middelen.

DE   REDAKTIE ,
December   '77.
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1.        BEKNOPTE    GESOHIEDENIS   VAN    HET   ARB[lD[RSLIED     IN      NEDERLAND

De  industrialisatie,   en  de  daarmee  gepaardgaande
uitbuiting  van  de  arbeidersklasse,   doet  in  Neder-
1and,   in  vergelijking  met   andere  West-Euiopese
landen,   pas  laat  z'n  intrede.   Dat  had  als  gevolg,
dat  er  hier  pas  na  1860  sprake  was  van  arbeiders-
1iederen  die  het  leven  en  werken  van  de  nensen  on-
der  de  nieuwe,   kapitalistische  vei.houdingen  be-
schrijven.

De  vroegste  arbeidersliederen  zijn  aanvankelijk
louter  sfeerbeschrijvend  en  vei'tolken  de  indivi-
duele  emoties  over  de  armoede  en  de  onderdrukking.
Het  zingen  bood  de  mogelijkheid  om  je   af  te  reage-
ren,   zonder  dat  het  lied,   dat  je  zingt  naar  oorza-
ken  verwijst  en  verbanden  blootlegt.   De  informatie
die  het  lied  in  die  tijd  geeft  is  nog  niet  gericht
op  het  motiveren  en  aktiveren  van  de  arbeiders
tot  de  strijd.   Goede  voorbeelden  van  vi.oege
straat/strijd.1íederen  zijn  te  vinden  in  het  boek
van  Jaap  van  der  Merwe:"Gij   zijt  kanalje,   heeft
men  ons  verweten".

Maar  naarmate  de  sociale  tegenstellingen  zich
verscherpen  en  de  politieke  akties  veelvuldiger
worden,   werd  het   arbeiderslied  gerichter  en  bewus-
ter  gehanteerd  om  misstanden  aan  de  kaak  te  stel-
1en  en  om  te   agiteren.   Deze   liederen  waren  vaak
aktiegebonden  en  werden  meestal   gemaakt   op  een  be-
kende  melodie.

Op  het  moment,   dat  de   arbeiders   zich  beginnen  te
organiseren  binnen  vakbond  en  partij,   ontstaan
ook  de  eerste  arbeiderskoren.   In  1894  ontstaat  de
SDAP,een   afsplitsing  van  de   Sociaal  Demokratische
Bond   van   Domela  Nieuwenhuis.    In   1897  wordt   in
Amsterdam  het   sociaal   demokratisch  koor   "Steeds
Voorwaarts"  opgerícht,   in  1898  gevolgd  door  de
"Stem  Des   Volks",   o.l.v.   Otto   Nobel.    In  heel   Ne-
derland  worden  deze   initiatieven  overgenomen.   In
1902  organiseren  5  koren  zich   in  de   "Bond  van  Ar-
beiders  Zangverenigingen".   Rond   1920  zijn  er  over
de  honderd  koren  bij   deze  bond  aangesloten.

Aanvankelijk  hielden  deze  koren  zich  aan  hun  oor-
spronkelijke  doelstelling,   n.1.   het  ondei.steunen
van  de  strijd  van  de  arbeidersbeweging,   door  het
zingen  van  liederen  met  duidelijke  politieke   in-
houden.     Na  de  Eerste  Wereldoorlog  vervaagt  bij
veel  koren  deze  doelstelling;   parallel   aan  de  ont-
wikkeling  van  de  politieke  opvattingen  binnen  de
SDAP  veranderen  de  arbeiderskoren  van  politieke
strijdkoren  tot  niet-politieke  gezelligheidskoren.
Uiteindelijk  was   (   en  is   )   het   doel  van  de  soci-
aaldemokratie  de  arbeiders  te  integreren  in  het
kapitalisme,   i.p.v.   hen  in  strijd  tegen  het  kapi-
talisme   (   en  het  fascisme   )   te  organiseren.
Voor  de  arbeíderskoren  betekent  dit,   dat  zij   lang-
zamerhand  het   zingen  als  doel  op  zich  gaan  hante-
ren.   Het  repertoire  verschuift  naar  het  niet  poli-
tieke  volkslied;   1ater  gaan  de  koren  over  op  de
grote  werken  uit  het  burgerlijk  repertoire.   De  en-
kele  strijdliederen,   die  op  het  programma  blijven,
verliezen  hun  strijdbare  karakter,   doordat  het
''mooie  zingen",volgens  de  burgerlijke  kriteria,
het  strijdvaardige  zingen  verdringt.   (  De  manler
van   zingen   op   de  pas   verschenen  VARAGRAM  van  de
''Stein  Des  Volks"   is   daar  een  duidelijk  voorbeeld
van . )

De  ontpolitisering  van  de  arbeiderskoren  zet  door
tot   na  de  Tweede  Wereldoorlog.   De  PVDA  volgt  na
die  oorlog  een  behoudende,rechtse  koers  onder  het

motto:''De  klassestrijd  is  gestreden,   een  periode
van  opbouw  en  welvaart  breekt   aan  voor  allen".
De  sociaaldemokratie  onderkende daarmee niet,   dat
het  íascisme,   dat  tijdens  de  oorlog  bestreden
werd,   de  uiterste  konsekwentie  is  van  het  kapita-
listisch  systeem,   dat  ze  na  de  oorlog  mee  herstel-
de.   In  dit  politieke  kader  van  "opbouw"  en  ''konso-
lidatie",   moet  ook  de  overgang  naar  het"grote  re-
pertoire"geplaatst  worden, .die  de  "socialistische
koren  na  de  oorlog  maakten.   De  gedachte,   dat   de
arbeider  zich  moest   ''verheffen''  door  zich  de  bur-
gerlijke  kultuur  eigen  te  maken  is  zo  een  aktieve
politiek  van  de  sociaaldemokratie  geweest,   om  het
klassebewustzijn  in  de  arbeidersbeweging  te  bre-
ken.

Met  de  ondergang  van  het  sociaaldemokratische  ar-
beiderslied  is  niet  in  een  klap  alle  strijdmuziek
in  Nederland  verdwenen.   In  de  periode  van  de  grote
sociaaldemokratische  koren  tussen  de  twee  wereld-
oorlogen,   heeft  ook  het  aktiegebonden  straat-
strijdlied  perioden  van  bloei  gekend;   natuurlijk
afhankelijk  van  de  mate  waarin  er  door  de  arbei-
dersbeweging  aktie  gevoerd  werd.   In  de  krisistijd
bijv.   ontstond  een  groot   aantal  straatliederen,
weer  meestal   volgens  het   princípe:   oude  melodie,
nieuwe  tekst. (   Sla  er  het   eerder   genoemde  boek  van
Van   der   Merwe   op   na.)

De  oorlog  maakt  een  abrupt  einde  aan  deze  traditie
en  na  de  oorlog  wordt  ze  niet  massaal  terug  opge-
pakt,   omdat   de  wederopbouwideologie  en  de  koude
oorloghetze  het  politieke  bewustzijn  van  de  mensen
voor   lange  tijd  verlammen.   Ook  doet  na  de  oorlog
de  vercommercialisering  van  de  muziek,   via  radio
en  grammofoonplaat  pas   serieus   zijn   intrede.   Deze
vercommercialisering  betekent  een  ingrijpende  mis-
vorming  van  het  kultureel   levenspatroon  van  de  ar-
beidersklasse .
Pas  de  politieke  gebeurtenissen  van  de  zestiger
jaren,   met  vooral   de  Vietnamoorlog  en  de  Parijse
meidagen  van   '68,   deden  een  hernieuwde  interesse
ontstaan voor strijdliedei.en    bij   studenten  en
jonge  kunstenaars.   Bij   de  linkse  intelligentia
was   de  behoefte  aan  strijdmuziek,   die  tijdens  de
demonstraties   te  gebruiken  was,   groot.   Maar  uit
de  Hollandse  traditie  van  het  sociaaldemokratisch
repertoire  van  voor  de  oorlog   (   1aat  staan  van
de  periode  van  na  de  oorlog   )   was   er  weinig  om  op
terug te vallen.   En  de  straat/strijdliederen  uit
de  jaren  dertig  waren  te  duidelijk  gedateerd  en
aktiegebonden.   Wel  bestond  er  een  repertoire  van
nieuwe  strijdmuziek,   dat  tijdens  de  Agit-Proppe-
riode   in  Duitsland   (   1925-1940   )   was  ontstaan
en  dat   alleszins  bruikbaar  was.

Om  de  opZ,evi,rig  vcm  de  poLtt,i,eke  7<orenbeweg£rig  i,n
ori,s  Z,cmd  te  begri.jpen>   i,s  het  beza:iíigr.óá1<  cJm  óetjs
meer  vcm  áat,  .L)uí,t;se  r.eper.t,oére  £e   23eggen.   Iiïmer.S
was  ái,t,  r.eperÍ,oèr.e  heb  sÍ;cmtpwmt  voor'  veet  rrïuzi,ek-
gr.oepen  en  koren,   die  vcï:)'iaf   '68  rrruzi,ek  als  potí,-
Ï;i,ek  mi,ádez,  gaan  gebrui,kerL.

Het  revolutionaire,   Duitse  arbeiderslied  heeft  een
iangere  en  interessäntere  geschiedenis,   dan  het
Nederlandse.   De  Duitse  liederen  ontstonden  en  ont-
wikkelden  zich  in  de  strijd  van  de  Duitse  arbei-
dersklasse,   tijdens  de  revoluties  van  1830  en
1848  en  het  verzet  tegen  de  socialistenwet  van
1878.   In  1908  wordt   de  Deutsche  Arbeiter  Sänger-
bund  opgericht,   maar  daarmee  begint  ook  de  ontpo-
litisering  van  de  korenbeweging.   Parallel  aan  de
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ontwikkeling  binnen  de  SPD  verdwijnt  -  net  als  in
Nederland  -  het  strijdvaardige  karakter  van  de  ko-
ren.   De  marxisten  binnen  de  SPD  hebben,   als  reak-
tie  op  de  steeds  revisionístischer  koers  van  de
partij  -  terwijl  de  Duitse  samenl.eving  failliet
was  en  de  maatschappelijke  ellende  een  natrix  was
zowel  voor  revolutionaire  krachten,   als  voor  het
fascisme  -in  1918  de  KPD  opgericht.   Deze  daad
werd .zeker  ook  geinspireerd  door  het  succes  van  de
Russische  revolutie.

De  KPD  heeft,   in  tegenstelling  tot  de  kommunisti~
sche  partij  in  Nederland,   bij  haar  politiek  mas`-
sawerk  doelbewust  gebruik  gemaakt  van  kulturele
aktiviteiten.     Vanaf  ±  1925  ontstonden  de  z.g.
Agit-Propgroepen   (  van  agitatie-propaganda  ) ,   die
naar  het  voorbeeld  van  Russische  strijdkultuur-
groeÍ)en  werkten.   Bij  deze  Agit-Propgroepen  waren
behalve  revolutionaire  arbeiders  en  werklozen  ook
progressieve  kunstenaars  betrokken,   die  zich  af-
zetten  tegen  de  burgerlijke  elite-kunst.  Hanns
Eisler  en  Paul  Dessau  waren  de  belangrijkste  kom-
ponisten,   die  zich  bij  deze  beweging  aansloten.
Zij  pakten  de  stijl  van  het  revolutionaire  arbei-
dersvolkslied  op  in  hun  toneel/zangprogramma's  en
brengen  deze  stijl  tot  een  hoogtepunt  in  de  arbei-
dersmuziekbeweging.   Het  principe  van  bekende  me-
1odie-nieuwe  tekst  verdwijnt,   omdat  de  Agit-Prop-
groepen  voldoende  nieuwe,   aktuele  liederen  produ-
ceren  voor  de  arbeidersbeweging.   Veel   van  deze
liederen  zijn,   ook  in  hun  muzikale  vormgeving,
beinvloed  door  het  Russische  revolutionaire  volks-
1ied.

Veel  van  de  liederen  van  Hanns  Eisler  (  Solidari-
teitslied,  Heimelijke  opmars,  Eenheidsfrontlied,
e.a.)  vormen  voor  de  politieke  koren  van  onze
tijd  de  basis  van  hun  repertoire.   De  teksten  zijn
nog  erg  aktueel,  het  agitatorische  karakter  van
de  muziek  is  duidelijk  en  versterkt  de  werking
van  de  tekst,   zonder  de  verstaanbaarheid  in  de
weg  te  staan.   Bij   de  nieuw  gekomponeèrde  strijd-
liederen  tref  je  veel  invloed  van  Eislers  werk
aan.   Eislers  opvattingen  over  het  konponeren
van  níeuwe  strijdmuziek  zijn  van  grote  invloed
geweest  op  de  Nederlandse  komponisten   ,   die  zich
inzetten  voor  de  arbeidersstrijd,  bijv.   op  Louis
Andriessen,   die  in  Ter  Elfder  Ure,   in  het  ''Leer-
stuknumner",schrijft:"De  algemene  eisen,   die  ik
mij  stelde  en  die  alle  terug  te  voeren  zijn  op  die
van  Eisler,   waren  de  volgende:
1.   De  muziek  voor  de  Maatregel  is  een  middel  tot
politieke  vorming  en  geen  doel  op  zichzelf ;
2.   De  komponist  dient  uit  te  gaan  van  de  techni-
sche  mogelijkheden  van  de  producenten;
3.   De  tekst  eist  een  maxinale  verstaanbaarheid;
4.   De  muziek  moet  met  progressieve  muzikale  mid-~
delen  de  muzikale  referenties  van  de  producenten
bekritiseren  en  ontwikkelen."

Over  het  ontstaan  en  de  praktijk  van  de  politieke
koren  in  onze  tijd  leest  u  in  het  volgende  arti-
kel.

Joke  Dame,
Anneiies  Díeudonné.

ENlfiE    ADVIEZEN    BIJ    HET     INSTUDEREN

VAN    DE    MAATREGEL

2.
Auer.eerst  moet  men brel<en met  de  ''sehone  voor.~
qf ach±" ,   é!je .t;_gper.emá  i,s  voor.  een  23a:ngver.erigi,ng.Het.gevoetv_otLe  ]:u;±sen  vcm  áe  bassen,  het  l,yr.ó;che
smettem,.  als  i3achte boter.  vcm  áe  tenor.en.  -ts
voor.  De  Maatr.eget  absotuu±  ondoelma±Èg.

2.
Een  Str.af .  r!jthn±8eh,  eÖ3act  zórigen  moet;  woráen "r
gestr.eef.d.   I)e  zcïnger.  moet  zi,eh  tnspcrnnen  om  23cmder.
eïpr'essóe  te  zt:irigen,   á.v).í3.   hi,i  iïic;et;  23óeh  nóe±  ón
9e. :rruz3i,_ek  i,nleverL  als  bi,á   een  téef.desl,óed,  maar.
hó_á   z3a_1  zóán  toriem  irioeten  br.engeri,  alsof -lúi  ver.-
9Zag  áoe_t  - _als  een ver.sLag  tr;  eerL mas:abóá-eeri:l<omst;,   áus  kouá3   seher.p  eri  srïóádená.

3.
M,.et  een gevoetDoue,  maar.  een  áuóáeLóál<e  ui,t;voe-
rvtrig  moe±  bn  het  bóá 23oru3er.  nagestreefá wor'áen.

4.
D.e  teket  mogt  op  ez,k moment  ver.stacmbaar.  zi,án  voor.
de. .toelwor_áer's.  Het  ts   't  best;e3  wameer  hót  l<oor..
póór.  h.et  áe  noten teert,  de  tekst;  oefent  overeen-
l<omsti,g  het  r.gt;hme  vcm  áe  rrruzóek.   Dat  ós  damom  be-
tcc:rigr.i,ik,  omdat  daardoor.  een  eenheóá tm het  ul.t-
spr.eken  vcm  de  woor.áen  ber.ei,kt;  wor.dÉ.

5.
Ilet  Pasi,stempo  vcm  De  Mc{.at.r.egez,  ó8  dat  vcm  topen.
mar'eher.er}.   Dus  irioet  men  er.g  optet;t;en  Voor.  hei  sïe-
pen  van  heb  tempo.

6.
He_t  ó_s  er.g  beta:rigr.i,ik,  áa±  de  zcmger.s  áe  tekst  niet
a.ts  èebs  .va.nzetfspr'gkerds aamemen .  macm  'm  ti,ááens
de  r.epeti,ú,es  ter.  di,sl<usste  stez,Z,en.

7.
Ie.der.e  zcmger.  moet  áe  poZ,Èúe:l<e  i;yïhouá vcm wa±  í,e
í3i,mgt}>  vouedi,g  kermen  en haar  ook bekr.i,t;óser.em.

8.
De  l<oor'_za:}iig  h.eeft;  tn  De  Maa±r.egez,  áe   fwnk±óe  vcm
e.ef t  r.eáev_oer.ú.g  ttjáens  een rnassabói óenkomst,
áóe  qa:n _dj2  massa  een bepaaláe  poZ,i,ti,eke  ènhó:uá
voor.houd±.

Ilcm:)iis   EósZ,er.,    1930.

3
www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



±_tg=ï=

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



2.       EEN   BEWEfilm   VAN     POLITIEKE    KOREN

verslag  van  een  "groepsinterview"  met   vertegenwoordigers  van  zeven  aktieve   politieke   koren

Op   dÁ;i'isdagcworLá  29  nove;rriber>  j.7,.   orgccni,seer.áe   de
r.eáakbie  vcm  KULtu:r.eez,  Front  een  gespr.ek  tussen
verbegemoor.ái,ger.s  vcm  23even  kor.en,   die  hun  rrruz3óel<
ha:rïter.en  als  miááeL  i,n  áe  poZ,Étóeke  si;r.£já.  Vcm
da:±  gespr.ek,   dii:±  orig.   drie  7Äur.  dwuÏ.de,  Vi;rid:±  u
lú,eÏ?onáer.  een  ver.s7,ag.  Het  gespr.ek wer.á  geLeóá
door?  Jcm  Smeets.   De  ver.:halpn  di,e  over'  t;af.et  gt:}'igen
wer.áen  opgetel<eriá  áoor.  Peter  Koeme.

1   MEI   IS   EEN   RUIME   WIEG

Het  oudste  van  de  aanwezigie  koren  is   "oz'ge7t-
r'CJoC!''uit  Rotterdam,   Het  ontstond  tijdens   de  voor-
bereidingen  van  de  eerste  1  mei  viering  van  na  de
oorlog,   in  1946.   Repertoire  was  er  nog  wel,   over-
geleverd  van  voor  de  oorlog.   Het  bleef  in  die  tijd
niet  bij   één  koor,   de  eerste  jaren  kwamen  er  ver-
schillende  koren  bij,   zodat  er  zelfs  een  soort  o-
verkoepelend  orgaan  ontstond.   De  eerste  leden  wa-
ren  voornamelijk  CPN-leden  en  sympatisanten.   Maar
met  het  inzakken  van  de  politieke  interesse  ver-
dwenen  de  meeste  koren.   En  het  repertoire,   dat  de
nog  bestaande  koren  bleven  zingen  begon  veel  te
lijken  op  dat  van  een  "gewoon"koor.De  politieke
achtergronden  van  de  koorleden  werden  langzamer-
hand  ook  diverser.

Een  jaar  of  zes  geleden  kreeg  "Morgenrood"  kontak-
ten  met  een  groep  studenten  van  het  Haagse  Conser-
vatorium,   "Het  Leven",   en  er  werd  een  nieuw  reper-
toire  opgebouwd,   voornamelijk  bestaande  uit  verta-
1ingen  van  liederen  van  Eisler.

Momenteel  heeft  het  koor  ongeveer  57  leden  tusse.n
de  17  en  de  81  jaar.   Het  begeleidend  orkest  be-
dient  zich  van  klarinetten,   saxofoon,   fluit,   trom-
pet,   trombone,   plano  en  slagwerk.

''So£ZEZ)czéz''',   uit  Tiiburg,   ontstond  in  ig73,   toen
enkele  mensen,   die  geinspireerd  waren  door  het
werk  van  Morgenrood,   een  openbare  avond  organi-
seerden  waarop  laatstgenoemd  koor  optrad.   Aanvan-
kelijk  gaven  zich  veel  studenten  op  als  lid  van
het  koor.   Momenteel  echter  vind  je  onder  de  45  le-
den  ook  academici,   onderwijsmensen,   welzijnswer-
kers  en  huisvrouwen.   De  leeftijd  ligt  tussen  25
en  35  jaar.   Er  speelt  een  orkest  mee,   nu  nog  voor-
namelijk  bestaande  uit  strijkers.  Het  is  tot  nu
toe  moeilijk  gebleken,   om  het  orkest  uit  te  brei-
den,   omdat  het  koor  in  principe  die  uitbi.eiding
uit  eigen  gelederen  wil  doen.

Het   "StÉ2J7Pezkc7oz."  startte  in  1974  vanuit  een  werk-
lozenprojekt.   Eigenlijk  meer  vanuit  een  grap:   in
het  blaadje  van  het  projekt  werd  gevraagd,   wie  er
wilde  meezingen  in  een  koor  van  werklozen.   De  VPRO
kreeg  hier  lucht  van. . .Er  waren  echter  helemaal
nog  geen  leden.   Dus  snel  wat  mensen  bi.j   elkaar  ge-
trommeld;   de  VPRO  leverde  het  repertoire;   een  dag-
je  met  Han  Reiziger  achter  de  piano  en  het  koor
was  een  feit.  Dat  het  koor  is  blijven  bestaan
heef t  direkt  te  maken  met  de  akties  voor  het
voortbestaan  van  GLTWEE.   Het  koor  zong  in  het
voorprogramma  van  de  manifestatie  in  Maastricht
en  werd  door  GLTWEE  meegenonen  naar  de  manifesta-
tie  in  Utrecht.   Het  koor  bestaat  nu  uit  zo'n  12
tot  15  mensen  van  rond  de  twintig  jaar.   Niet  al-
1een  werklozen,   want  de  meesten  zijn  inmiddels

weer  gaan  studeren.   Als  begeleider  beschikt  het
koor  over  een  gitarist/pianist,  maar  er  wordt  ook
wel  met   'n  bandrecorder  gewerkt.

Het   ''J  /\ffT  KOoj?"  uit  Wageningen  is  begonnen  naar
aanleiding  van  een  1  mei  bijeenkomst  van  de  CPN
in  1975.   Nu  bestaat  het  koor  uit  25  jongeren,
voor  het  merendeel  studenten.   De  politieke  achter-
gronden  van  de  leden  is  diverser  geworden.   De
groep  bedient  zich  van  pianobegeleiding.

Ook  rond  een  1  mei   viering,   maar  dan  in  1976,   werd
''Z)e  S±z'acztkz.é7iker"opgericht ,   gewoon  omdat   zich  3o
mensen  spontaan  opgaven.   Op  de  eerste  repetitie  in
september  waren  er  echter  maar  10  aanwezig.   Er  was
wel   iemand,   die  de  pianobegeleiding  op  zich  nam,
dus  het  koor  kon  doorgaan.   De  leden  en  kandidaat-
1eden  zijn  allen  zeer  aktieve  mensen   (   in  CPN,
ANJV  en  andere  partijen  )   en  de  koorrepetities  ko-
men  bij  hen  op  de  tweede  plaats.   Het  koor  brengt
zichzelÍ  niet  aktief  aan  de  man.   Gerepeteerd  wordt
er  ong.   twee  keer  per  maand  en  die  repetities
staan  dan  altijd  in  liet  teken  van  een  nadei`end  op-
treden.   Het  koor  opereert   in  Gouda  en  bestaat  uit
10  á  12  scholieren  en  werkende  jongeren.

"Bzge7t  jzz/Z,P"  was   (   en   is   )   de  naam  van  een  poli-
tiek  straatorkest.   Dat  ensemble  speelde  op  1  mei
1975   op   een  bijeenkomst   van  de  CPN   in  Den  Haag,
waar  Eigen  Hulp  ook  "resideert".   Een  aantal  aan-
wezlge  vrouwen  vond,   dat  er  eigenlijk  een  koor  bij
moest,   om  de  strijdbare  werking  van  de  muziek  te
vergroten.   Die  vrouwen  werden  de  vaste  kern  van
het   koor   "EtgÉ27?  #zÁZp".   Vanaf   augustus   1975  werd
er  gerepeteerd.   Het  koor  had  toen  nog  geen  eigen
ruimte .

Zo'n  anderhalf  jaar  geleden  kwamen  er  leden  van
het  Delftse  koor   ''Vooz'u)czczr'ts"   bij.   Dat  was   een
koor,   dat  spontaan  ontstaan  was  tijdens  de  bezet-
ting  van  de  T.H.   in   1971,   uit  het   gezamelijk  zin-
gen  van  strijd-  en  bezettingsliederen.   De  meeste
leden  konden,   vanwege  hun  drukke  werkzaamheden
niet  vaak  repeteren.   Het  koor  zong  niet  mooi  maar
wel   hard.   Door  verhuizingen  e.d.   1iep  het  koor
leeg.   De  echte  fanatiekelingen  vonden  een  onderko-
men  bij   Eigen  Hulp.

Eigen  Hulp  werd  een  onderdeel   van  de  Haagse  stich-
ting  "Jeugd  en  Muziek''en  kreeg  daardoor  beschik-
king  over  een  repetitieruimte  met  piano.   VanaÍ
dat  moment  kon  er  stevig  doorgewerkt  worden  aan
het  politiek  hanteren  van  het  middel  muzíek.   De
teksten  werden  verstaanbaarder;   de  begeleiding
werd  adequaat,   doordat  het  orkest  regelmatig  mee-
repeteerde.   Er  zijn  nog  wel   pi.oblemen.   Bijv.   is
het  orkest  vaak  te  hard  t.o.v.   het  koor.   Dat  or-
kest  heeft  zich  dan  ook  bewust  ontwikkelt  als
straatorkest  en  bestaat  uit  klarinet,   saxen,   trom-
petten  en  slagwerk.   Maar  men  probeei.t   goede  af-
spraken  te  maken  over  beider  funkties.   Het  koor
bestaat  uit  25  leden  van  rond  de  30  jaar.   Veel
mensen  met   sociale   akademieachtergrond  en  mensen
die  in  het  onderwijs  zitten.

Het   jongste  aanwezige  koor  is  het   ''FE"SC)C'-KOozi"
uit  Amsterdam.   Willy  Reedijk  had  voor  de  lste  mei-
viering  van  allerlei  aktiegroepen  een  lied  ge-

5
www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



maakt,   dat  werd  gezongen  door  de  femsoc-groep
waarin  zij  aktief  is.   Dat  optreden  had  zo'n  succes
dat  besloten  werd  een  vrouwenkoor  op  te  richten.
Een  open  inschrijving  leverde  40  aanmeldingen  op.
Het  Femsoc-koor  is  overgens  het  enige  van  de  aan-
wezige  koren,   dat  voorwaarden  stelt  aan  nieuwe  le-
den:   je  moet  vrouw  zijn  en  je  moet   feministisch
en  socialistisch   (   1inks  van  de  PVDA  )   zijn  on
bij  het  koor  de  kunnen  komen.   Bij   de  andere  koren
gaat  de  werving  en  selektie  van  nieuwe  leden  auto-
matísch:   mensen  zien  een  koor  optreden  en  horen
wat  voor  repertoire  dat  koor  zingt  en  besluiten
dan  om  zich  al  of  niet  als  lid  aan  te  melden.
De  meeste  leden  van  het  Femsoc-koor  komen  van  de
universiteit,   van  sociale  of  pedagogische  akade-
mies.   De  leeftijd  ligt  rond  de  twintig  jaar.   Het
koor  beschikt  over  een  orkest,   dat  is  samengesteld
uit  piano,   viool,   accordeon,   fluiten  en  gitaren.

GEEN   KOOR   ZONDER   CENTEN

0ver  het  algemeen  kunnen  de  koren  financieel  aar-
dig  rond  komen.   De  I®ntributie,   die  de  leden  moe-
ten  betalen  varieëert  nogal  van  koor  tot  koor.
Dat  heeft  met  allerlei  faktoren  te  maken:   Moet  de
dirigent  worden  betaald;   moet  er  een  repetitie-
ruimte  worden  gehuurd;   krijgt  het  koor  subsidie;
zijn  er  donateurs;   hoe  worden  de  partituren  ver-
nenigvuldigd  ?

Er  zijn  een  paar  koren  die  subsidie  krijgen.   Het
1  MEI   KO0R  krijgt  wat   geld  van  de  Landbouwhoge-
School,   uit  de  pot  "vormingswerk  voor  studenten''.
MORGENROOD  krijgt   een  kleine   subsidie   van  de  Rot-
terdamse  Kunststichting.   SoLIEDair  krijgt  subsí-
die  van  de  gemeente  Tilburg,   op  voorwaarde,   dat
het  koor  lid  is  van  de  Koninklijke  Vereniging  van
Koor-  en  Oratoriaverenigingen  en  één  keer  per  jaar
samen  met  andere  Tilburgse  koren  meewerkt  aan  een
presentatie   in  de  schouwburg.   Van  EIGEN  HULP   zijn
alle  leden  voor  Í30,-per  jaar  aangesloten  bij
"Jeugd  en  Muziek''.   Ze  krijgen  daarvoor  een  gratis
repetitieruimte  met  piano.   De  dirigent  wordt  be-
taald  en  ook  de  kopieerkosten  kunnen  worden  gede-
klareerd.   Voor  reis  en  baby-sitkosten  van  de  koor-
1eden  heeft  Eigen  Hulp  een  potje,   dat  zo  nu  en  dan
door  de  leden  wordt  aangevuld.

HET   REPERTOIRE:    IMPORT   EN   EIGEN   KWEEK

Alle  koren  maken  gebruik  van  ''traditioneel"  mate-
riaal,   d.w.z.   van  het  repertoire  uit  de  Agit-Prop-
periode  van  het  Duitsland  van  -voor  de  Tweede  We-
reldoorlog.   M.n.   vertalingen  van  liederen  van
Brecht  en  Eisler.   De  koren  zijn  vaak  via  elkaars
optredens  in  aanraking  gekomen  met  dit  repertoire.
Zo  nam  het   1  MEI  K00R  liederen  over  van  het  ANVJ-
KOOR  uit   Groningen,   SoLIEDair   van  MORGENROOD   en
DE   STRAATKLINKER   van   EIGEN   HULP.

De  meeste  koi.en  zijn  op  dit  moment  ook  bezig  met
de  opbouw  van  een  eigen,   origineel  i.epertoire,
waarmee  op  de   aktuele  politieke  items  kan  worden
ingespeeld.   Het  FEMSOC-K00R  zingt,   behalve  de
vrouwenliederen,díe  ze  op  de  diverse  festivals
leerden,   ook  zelfgenaakte,  meer  socialistische
liederen  en  vertalingen  van  Engelse  liedjes.   Mo-
menteel  proberen  ze  zelÍ  1iedjes  te  maken  vanuit
hun  eigen  achtergrond  (  hun  positie  in  het  onder-
wijs  of  als  huisvrouw).

MORGENROOD  zingt   strijdliederen.   Ze  hebben  ook  een
vertaling  van  ''Die  Mutter"  van  Brecht  en  Eisler  op
het  repertoire.   Bij  de  uitvoering  daarvan  wordt
samengewerkt  met  enkele  professionele  akteurs.   Op
20  maart  a.s.   is  er  weer  zo'n  uitvoering.   (   Infor-
meer  even  bij   Morgenrood,   waar. . .)   Ilet   STEMPELK00R
heeft  behalve  een  paar  oude  strijdliederen  on.ge-

veer  15  eigen  liederen  op  het  repertoire.  Dat  re-
pertoire  wordt  steeds  uitgebouwd  en  het  is  de  be-
doeling  om  in  de  toekomst  het  programma  nog  te
versterken  met  sketches  en  dialogen.   Het  hele  re-
pertoire  is  specifiek  op  de  werklozenproblematiek
gericht,   zowel  op  de  emotionele  als  op  de  struk-
turele  aspekten  ervan.

De  STRAATKLINKER  krijgt  haar  repertoire  voorname-
1ijk  via  Eigen  Hulp.   Soms  maken  ze  zelf  teksten,
o.a.   over  de   Neutronenbom.   Ook  EIGEN  HULP  maakt
zelf  liederen,   zoals  over  Vietnam,   Chili,   een  wo-
ningnoodlied,   een  stakingslied.   Binnen  Eigen  Hulp
is  een  diskussie  gaande  over  de  samenhang  van  het
repertoire.   Er  zijn  bijvoorbeeld  ideëen    om  liede-
ren  te  gaan  groeperen  i.ond  één  thema,   om  de  moge-
lijkheid  te  hebben  een  programma  aan  te  bieden,
dat  gericht  is  op  één  specifiek  thema.

Morgenrood,,   Rot}t,eráaïn

WERKWIJZE :    KOLLEKTIVITEIT-EFFEKTIVITEIT

Bij   traditionele  koren  is  het  normaal  dat  de  diri-
gent,   of  het  bestuur  uitmaakt  wat,   hoe  en  waar  er
gezongen  woi`dt.   De  koorleden  zijn  louter  en  alleen
bijeen  om  het  plezier  van  het  zingen,   dus  waar
zouden  ze  zich  verder  druk  om  maken.   Bij   de  poli-
tieke  koren  ligt  dat  wel  even  anders.   Alle  koren
hebben  wel   een  dirigent  of   leid(st)er,   maLar  de
inbreng  van  de  koorleden  is   essentieel.   De  diri-
gent  dient  vaak  om  ''de  wind  er  onder  te  houden".
Ook  zangtechnische  begeleiding  is  noodzakelijk.
Een  aantal  koren  begint  haar  repetities  met  tech-
nische  oefeningen   (  oefeningen  op  toonvorning,
ademhalingsoefeningen,   uitspraakoefeningen  ) ,   im-
mers  is  er  een  eenheid  van  vorm  en  inhoud  die   je
dwingt  om  de  vorm  zo  goed  mogelijk  te  verzorgen   ,
om  de  inhoud  overdrachtelijk  te  maken.   Tenslotte
ls  een  dirigent  nog  nodig  bij  de  presentaties.
Er  wordt  wel  met   een  zekere  regelmaat  gezongen
tijdens  opvoeringen  zonder  dirigent,   maar  bíj
moeilijkere  stukken  is  dat  echt  niet  te  doen.

Bij   EIGEN  HULP  worden  regelmatig  gezamelijke
tekstanalyses gemaakt van  bestaande  liederen.   Dat
heeft  een  belangrijke  politiserende  werking  naar
de  koorleden.   De  orkestleden   (  binnen  de  gelede-
ren  van  Eigen  Hulp  zitten  nogal  wat  konservatori-
um-mensen   )   maken  meestal   zelí  de  arrangementen
van  de  liederen,   aangepast  aan  de  specifieke  sa-
menstelling  van  Eigen  Hulp.   SoLIEDair  heeft   een
programmagroep  ingesteld,   die  het  zelf  maken  van
teksten  ter  hand  genomen  heeít,   n.a.v.   een  inven-
tarisatie  van  thema's  en  trefwoorden  door  het  ge-
hele  koor.   Er  is  ook  een  onderzoeksgroepje,   dat
in  Tilburg  kontakten  onderhoudt  met  aktiegroepen
en  buurtgroepen,   met  name  met  de  bedoelíng  om  sa-
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men  nieuwe  liederen  te  kunnen  maken.   Zo  komt  het
koor  aan  z'n  nieuwe  ideëen  en  aan  mogelijke  pu-
blieksgroepen.   De  dirigent  tenslotte  maakt  de  mu-
ziek.

Bij   het   FEMSOC-KO0R  heeft   zowel  het  koor   als  het
orkest  twee  muzíkale  leidsters.   Het  koor  maakt
regelmatig  tekstanalyses,   die  er  evenals  bij  Ei-
gen  Hulp  toe  kunnen  leiden,   dat  een  tekst  gedeel-
telijk  of  geheel  veranderd  wordt.   Ki.iteria  daar-
bij  zijn  de  aktualiteit  en  de  politieke  duidelijk-
heid  van  de  tekst.   Het  Femsoc-koor  maakt  o.a.   door
middel  van  improvisatie  kollektief  muziek  op
nleuwe  teksten.   Nieuwe  teksten  komen  tot  stand
soms  door  individuele,   soms  door  kollektieve  in-
spanning,   maar  steeds  na  een  gezamelijke  diskus-
Sle  over  de  gewenste  inhQud  van  de  nieuwe  liede-
ren.

SoLIEDcri,r.

MORGENR00D  heeft   geen  speciale  groep,   die   zich
met  de  samenstelling  van  het  repertoii.e  bezig-
houdt.   Over  het   algemeen  komen  de  ideëen  wel   van
dezelfde  groep  binnen  het  koor.   Die  ideëen  word.en
gezamelijk  doorgepraat.   Met  name  bij   de  vertaling
van  "Die  Mutter"   is  dat  zeer  intensief  gebeurd.
De  voornaamste  politieke  werking  naar  de  koorle-
den  zelf  ontstaat  door  veel  op  te  treden.   Ook  de
minder  politieke  mensen  worden  zo  gekonfronteerd
met  problemen  waar  ze  nog  niet  veel  mee  te  maken
gehad  hebben,   bijv.   tijdens  een  optreden  op  een
manifestatie  tegen  de  apartheid  in  Zuid-Afrika.

Bij   het  1  MEI   K00R  krijgt  soms   iemand  de"opdracht"
om  voor  een  bepaalde  gelegenheid  een  lied  te  ma-
ken.   Dat  lied  wordt  dan  door  het  totale  koor  be-
sproken.   Het  gebeui.t  ook  wel  eens  anders:   Bijvoor-
beeld  werd  de  inhoud  van  een  nieuw  "anti-neutro-
nenbomlied"  kollektief  geinventariseerd,   voordat
het  gemaakt  werd.   De  beste  resultaten  heeft  het
1  MEI  K00R  als   iemand  echt   inspiratie  heeft.Op
dit  moment  wordt  geëxperimenteerd  met   het  maken
van  teksten  op  bestaande  melodiëen   (  als  handvat-
sfeerbepaler  )   on  dan  de  nieuwe  tekst  in  te  leve-
ren  bij   de  komponist,   voor  een  nieuwe  melodie..  Of
dat  vastzitten  aan  de  struktuur  van  een  bestaande
melodie  niet  juist  bepei.kend  werkt ,bleek -althans
in  dit  gesprek-nog   een  diskussie.   Voor  het  STEM-
PELKOOR  maakt   de  begeleider  zowel   tekst   als  muziek
van  de  nieuwe  liederen.   Het  nieuwe  lied  wordt  wel
door  de  totale  groep  besproken.   Ilet  koor  is  inder-
tijd  gestart  vanuit  het  globale  idee  ''er  zit  iets
verkeerd,   daar  moeten  we  wat  aan  doen".   Sinds  kort
worden  er  ook  verdergaande  analyses  gemaakt.   Dis-
kussies  over  nieuwe  liederen  zijn  een  prima  middel
voor  verdere  politisering  van  de  leden  van  het
koor.   Bij   het  FEMSOC-KOOR  vinden  politieke  diskus-
sies  over  de  relevantie  van  de  aanvragen  voor  een

optreden.   Het  koor  beslist  gezamelijk  over  wel  of
niet  optreden.

Het  publiek  gaat  steeds  hogere  eisen  stellen,   al-
dus  het   1  MEI  K00R.   Dus  wordt   je  verplicht  om  aan
beter  repertoire  te  werken.   Het  muzikale  aspekt
kan  daarbij  niet  verwaarloosd  worden.   Zomaar  iets
in  elkaar  f lansen  werkt  op  den  duur  erg  onbevredi-
gend.   Dat   levert  de  konklusie  op,   dat  het  belang-
rijk  is  om  een  breed  repertoire  te  hebben,   dat  ge-
1ijke  tred  houdt  met  de  ontwikkelingen,   zodat  je
op  eventuele  aktievoorstellingen  voorbereid  bent.

Er  wordt  door  de  meeste  koren  een  stevig  voorge-
sprek  gehouden  met  de  organisatoren  van  een  op-
treden.   Daardoor  krijgen  de  koren  hun  informatie
over  de  betreífende  akties  en  over  het  te  ver-
wachten  publiek.   Zo  heeft  het  publiek  indirekt
invloed  op  het  repertoire,   dat  dan  gezongen  wordt.

ONDERSTEUNING   OF   EEN   EIC-EN   INBRENG   ?

Het   aantal  optredens  verschilt  nog  al  per  kooi`.
Bij   MORGENR00D   is   dat   bijv.   ruim  20  keer  per   jaar.
Bij   het   STEMPELKOOR  ongeveer   eenmaal   per  maand.
De  laatste   tijd  is  het  bij   de  meeste  koren  wat
minder  druk.   Dat   zal  wel   te  maken  hebben  met  het
inzakken  van  veel  politieke  aktiviteiten.   Het  nieu-
we  kabinet   zal  wel   wat  meer  wei.k  brengen.

Het   1   MEI   KOOR  treedt   veel   op  voor  openbare   verga-
dei`ingen  van  politieke  partijen,   maar  ook  op  aktie-
bijeenkomsten  en  voor  vakbondsvergaderingen.   Het
FEMSOC-KO0R  heeft   tot   nu   toe   5   maal   opgetreden.   Op
1  méí,   op  vrouwenfestivals  en  buurtmanifestaties.
SoLIEDair   stapte  nooit   zelf  ergens   op  af ;   ze  wacht
op  een  uitnodiging.   Wel  wil  dat  koor  zijn  aktivi-
teiten  verleggen  van  grote  manifestaties  naar
buurtakties   enzo.   Dat   geldt   ook  voor  het   STEMPEL-
KOOR.   De  kontakten  zijn  er  al,   via  het  werklozen-
projekt.   De   STRAATKLINKER  biedt   zichzelf   ook  niet
aktief  aan;   de   leden  hebben  daar  trouwens   geen
tijd  voor,   omdat  ze  allen  aktief  zijn  in  politie-
ke  organisaties.

EIGENHULP  bestaat voor  driekwart   uit   CPN-leden  en
sympatisanten.   De  meeste  optredens  vinden  dan  ook
plaats   voor  de  CPN.   Geprobeerd  wordt,   om  dat   te
beperken   tot   Den  Haag  en  omgeving.

"Vroeger,   als  het  orkest  ergens  gevraagd  werd  te
speien,   wilden  we  precies   allès  weten  van  de  be-
treffende  aktie  en  van  het  te  verwachten  publiek.
Naar  aanleidi.ng  van  die  iníormatie  wilden  we  ons
eigen  standpunt  bepalen  over  het  aktiethema  en  dat
standpunt  ook  inbrengen  bij   ons  optreden.   Het  or-
kest  heeft  toen  een  korte  periode  gehad,   dat  men
zich  verloor  in  eindeloze  theoretische  diskussies.
Hoe  kritischer  we  waren,   des  te  meer  hadden  we  op
'n  aktie  aan  te  merken  en  des  te  minder  traden  we
op.   Dat  verstarde  onze  praktijk.  Tenslotte  hebben
we  ingezien,   dat  de  situatie,  waarin  je  je  muziek
brengt,   bepalend  is  voor  het  funktioneren  van  de
muziek.   De  muziek  kan  zeer  agiterend  en  onder-
steunend  werken,   maar  nooit  zelfstandig  een  poli-
tiek  kader  vastleggen.   De  muzikale  uitingen  zijn
een  reflextie  van  de  maatschappelijke  situatie,
waarin  ze  funktioneren.   Een  paar  orkestleden  trok-
ken  hieruit  de  belangrijke  konklusie,   om  niet  al-
1een  als  muzikant,   maar  ook  daadwei.kelijk  zich
met  politieke  akties  te  gaan  bemoeien."  Aldus  Ei-
gen  Hulp.   "Overgens  worden  we,   vanwege  de  identi-
fikatie  met  de  CPN,   door  bepaalde  groepen  niet
meer  gevraagd.  "

Bij   het   1  MEI  K00R  is  de   situatie  juist  omgekeerd.
Aanvankelijk  speelde  het  koor  een  louter  onder-
steunende  rol,   maar  dat  is  nu  volop in diskussie.
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Men  was  weinig  gelukkïg  altijd  geidentificeerd  te
worden  met  de  organiserende  groep  of  partij.  Het
optreden  is  toch  niet  louter  versiering  of  amuse-
ment.   Het  koor  kan  wel  degelijk  een  eigen  rol  ver-
vullen  ten  opzichte  van  het  publiek.  Vooral  door
middel  van  de  teksten  en  de  praatjes  tussen  de  lie-
deren  door  hoopt  het  1  nffil  KOOR  ook  die  delen  van
het  publiek  te  bereiken,   die  niet  ''alles  al  weten''.
De  pretenties  zijn  evenwel  niet  te  groot:   je  blijft
op  zo'n  bijeenkomst  tenslotte  een  randverschijnsel.
Het  publiek  luistert  vaak  op  de  eerste  plaats,  oÍ
het  wel  mooi  klinkt.''We  zullen  er  hard  aan  moeten
we`rken  om  dat  patroon  te  doorbreken''.

Ook  het  FEMSOC-K00R  staat  op  dat  standpunt.   De
zelfgemaakte  1íedjes  waren  tot  nu  toe  erg  algemeen.
De  bedoeling  is,   om  meer  situatiegerichte  liederen
te  maken,  waarmee  aangesloten  wordt  bij  de  ervarin-
gen  van  mensen  die  niet  persé"hoog-gepolitiseerd"
zijn..  Op  een  vrouwenfestival  is  ti.ouwens  gebleken,
dat  het  koor  wel  degelijk  invloed  kan  hebben  op  het
verloop  van  een  aktiebijeenkomst.   Het  lied:''Socia-
lisme  voor  ons  allemaal"doorbrak  de  lieve,  hippe
síeer  en  maakte  de  i¢'erkelijke  diskussies  los.

Tenslotte  wordt  nog  op  een  aantal  andere  manieren
gebrobeerd  het  publiek  meer  bij  de  liederen  en  hun  __
inhoud '<te  betrekken:   meezingliederen  -waarmee  het
Femsoc-koor  erg  goede  resultaten  had  tijdens  een
abortusdemonstratie;  het  zingen  zonder  dirigent
v`erhoogt  de  band  tussen  koor  en  publiek;   via  flap-
overs  met  de  teksten,   kan  het  publiek  meezingen
met   het   STEMPELKOOR.

WAT   KUNNEN   WE   VOOR   ELKAAR   BETEKENEN   ?

Ter  afsluiting  van  een  geanimeerd  gesprek  gingen
we  in  op  de  vraag,   of  dergelijke  gesprekken  tussen
.koren  onderling  betekenis  hebben  en  welke  rol  het
Kultureel  Front  daarbij  eventueel  zou  kunnen  spe-
1en.   Voor  de  neeste  koren  is  het  Kultureel  Front
de  plaats  waar  zware  theoretische  diskussies  ge-
voerd  worden.   Over"socialistisch  perspektief",enzo.

Vanuit  de  koren  is  daar  niet  zo  ontzettend  veel  be-
hoefte  aan.   Het  Kultureel  Front  zou  meer  betekenis
hebben,   als  het  koren  en  muziekgroepen  bijeenbracht
om  over  hun  specifieke  problemen  te  praten  en  voor-
al  om  naar  elkaar  te  luisteren  en  van  elkaar  te  le-
ren.  De  studiedag,   die  het  Kultureel  Front  op  24
februari  in  de  RASA\wil  inrichten,  wordt  door  alle
áanwezigen  erg  belangrijk  gevonden.  Maar  de  organi-
satie  zou  door  de  koren  en  muziekgroepen  zelf  ge-
daan  noeten  worden.
Voor  die  dag  kwamen  er  uit  het  gesprek  de  volgen-
de  suggesties:   Een  diskussie  over  de  funktie,   die
de  koren  en  muziekgroepen  vervullen  t.a.v.  het
publiek,  m.n.   het  diskussiepunt,   of  je  ondersteu-
nend  werkt,   dan  wel  een  autonome  inbreng  kunt  heb-
ben.   Maar  niet  aan  de  hand  van  langdurige  theore-
tische  gesprekken,`  maar  meer  in  de  vorm  van  uitwis-
seling  van  ervaringen.   Het  is  erg  belangrijk,   dat
de  groepen  voor  elkaar  optreden.   Naar  elkaar  luis-
teren  en  daarvan  leren.   Er  moeten  forse  pauzes  in-
gelast  worden,   om  informeel  ervaringen  uit  te  wis-
selen.   Misschien  kan  er  een  pool  opgezet  worden
van  wat  de  koren  en  muziekgroepen  aan  materiaal    .
hebben.   In  ieder  geval  moet  er  een  kopieerapparaat
zijn,   om  elkaars  materiaal  te  kopieëren.

Het  Kultui`eel  Front  zou  de  organisatie  kunnen  zijn
die  voortaan  materiaal  verzamelt  en  naar  de  groepen
en  koren  doorstuurt.  Misschien  kan  ze  komen  tot  de
organisatie  van  een  eigen  muziekuítgeverij ,   iets
wat  de  vorige  studiedagen  al  gesuggereerd  is  door
de  muzikanten  bij  de  theatergroepen.

Voor  de  24ste  februari  zouden  de  groepen  ieder  iets
op  papier  moeten  zetten,   over  hun  aktiviteiten  eÉ
wat  ze  daar  mee  willen.   Een  dei`gelijke  bijeenkomst
ls  overgens  pas  echt  belangrijk,   wanneer  de  meeste
koren  en  groepen  aanwezig  zijn

Met   deze  opmerkingen  besloten  we  ons   gesprek.   Er
werd  meteen  een  datum  geprikt  voor  een  volgende
bijeenkomst,   om  een  begin  te  maken  aan  de  organisa-
tie  van  de  studiedag  in  februari.

3.        PR0fiRESSIEVE    MUZIEKGROEPEN    IN   NEDERLAND

Morgemooá3
Mei,kever.str.acïÍ;  25a3
Rotter.ácm.
010-13 9 6 9 4 .

Eógen  Hukp,
A:meti,es  Dóeudormé ,
Buüs  BalLoÍ;sÍ;rast  44,
Dem  Haag .
070-635385.

Koor.  Jcrn  en  AL7,emcm,
Wí,m  vcm  áe  Meeber.g.
RegerïÍ;essetacm  187 3
Den  Haag .
070-452407 .

ÄNJV-koor',
DOLLy  MOLmaar.s ,
Atjehstraat  37 ,
Groringen.`
0 5 0-137 47 6 .

8

Het  Ouii)e  Bes-Or.k.esl;,
K.Helmam.
Gaf f ez,ámar's str.aat  4a3
Rotter.dcm.

Voorij)acmt;s  Gr'onórigen,
Grori,rig er  Stuáerï±enbond,
Ví,sser.sÍ;r.aaÉ   56 ,
Gr.ori,ngem.
050-119111.

Koor.  Br.ood  en  Ro.23en,
José  IJ1,str.a3
KÏcmho7Ä±   104,
Doridï.ech±.
07 8-4087 6 .

ACC / SFWU   St;rti d:láeáer.enkoor. ,
AC'C`'

Uö1ensteáe  108,
Amsterácün.
020-5484533 .

Vrowenkoor.  DerL  Haag.   .
Joke  Dcme,
i,oosdri,nse7<aáe  64,
Den  ÏJ.aag .
070-413626 .

Vrowenkoor.  Wageri;rigen,
EehoLemeg  40 ,
Wagerïóngen.
0 837 0-17120 .

Mor.gerïrooá  Amsber.ácüri-CenÍ;r.uin,
H.Wo7,kers-Ferwer'áa3
Cwpódohof  53
Amsterám-West .
0 20~13 547 6 .

Mor.g erïrooá  AmsÍ;er.ácm-N oor.á,
M . Gr.cwerriaker'3
Korenbtoeiristr'acï±  44 ,
Ämster.dcüri-NooÏ.á.
0 2 0 - `3 2 2 7 6 5 .
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Eenhei,á,
Rí,eb  vam  Pwéten,
Ouáe  Vcmkensmar.kt  8,
Leèáen.
071-134194.

SteïripeïkcioT.
St.  Pí,eter.sbr.aat  17,
Maastrióchb .
043-50871.

Werkbui,93
Jccn  SmeeÍ;s ,
Pr.b:iiis  HeritiöksÍ;ï.aat  47.
040-449143 .

1   NEI   KOOR,
JwáÁ,ca  VeLema,
Schacïpmcmsbr.aa±  1313
WagerirQen,
0 8 37 0-17 6 3 8 .

De  Houben  Keez,táes,
MCLkhemesserLaa:n  3 57 a,
Robter.ácm .
010-256 581.

4.        POPMllzIEK    EN    STRIJDKUL`TUUR

Zi,ngená  Ten  Sbr.ójáe,
A.   KÏ.ójgsma:yi:Zc)LZ,ner,
Kr.omenítedhák  37 ,
KÏ.omeiúe .

SoLIEDcúr.,
Noor.ásÍ;raa±  8.8 ,
T í,Z,b7ÁÏ'g >
013-433 219 .

De  onáeriste  Sbeem,
IJe£dj3n.
071-121106 .
(   Of :   A.metóes  Dóeuáormé3
2Íí,e  Ei.geï2  Huïp. )

De  Str.acLbkLbnk.er  Gouda,
Joke  Dcüne,
Loosdui,nsekaáe  64 ,
Den  Ilaag .
07 0-4136 26 .

Vr.owenkoor'  Gouda>
De  Scwom;i,n  Lohmcmstmget  153
Gouáa.
01820-13928 .

Vrowenkoor  Amsterdam,
W,1|g  Reeáiil<>
Sarrphatisbracú  136 >
Amsber.ácm.
020-256601.

De  VeuLpoepers ,
HóLvcïr.enbeek.
04255-2622.

Ger.anáa  (  Vrouwenbaná  ) ,
Ansá e  Róetber.gem,
ljheuwe  Her.engraehb  29" ,
Amsterácoïi.
0 2 0 - 2 3 7 9. 1 5 .

Klaáderaáabsch,
Peter.  Fr.eysen,
Professor  Bromstr'aat  313
N+jmegen.
080-2Z8275.

Rapalje3
Joep  l)or.r.?n.
WóLtem  Bcmenásstr.aat  54 ,
Utreehb.      \

Oriáer  áe23e k;op  dpóe  mti,keï±áes  over  hoe  dÏ.te
stpóáökulÍ":ur.gr.oepen  ón  áe  weer.  ztán met  pop:rrruzóek
Het  eer.sbe  ós  een  excerrpt  ui,b  het  jaarver.sLag  Vci,n
WEHK  IN  UITVOERING,   heb  tweedÁ3  l<omt  uit  áe  pen  vci.n
VUIliE  MOJjlG  en  ós  een  aa:mu.1Z,Lng   en  een  r.eak±óe  op
heb  ee;risi;e  en heb  áer.de  ts  een  sógrialemerï±  va]rL  áe
POPDIASHOW  vcm  áe   KRITISCHE   FILMERS.

1.    WERK   IN   UITVOERING:    POPMUZIEK   BEREIKT   VEEL   MEN-
SEN   EN   STRIJDKULTUUR   WIL   VEEL   MENSEN   BEREIKEN.

Je  kunt  van  popmuziek  denken  dat  het  zomaar  ont-
staan  is,   uit  een  eitje  of  zo.  Of  je  kunt  het  be-
staan  van  popmuziek  zien  als  een  historische  ont-
wikkeling,   die  in  een  bepaald  stadium  is  aangeland.
Verder  kan  je  van  de  beoefenaars  van  deze  muziek-
soort  zeggen,   dat  het  door  God  uitverkoren  schep-
selen  zijn  met  een  heilige  roeping,   die  boven  de
wet  staan  en  anders  behandeld  moeten  worden.   Of  je
kunt  ze  zien  als  mensen,   die  al  dan  niet  bewust
voor  een  bepaald  beroep  gekozen  hebben  en  die  van-
daaruit  dezelfde  interessen  en  belangen  hebben  als
alle  andere  werkende  mensen.  Het  zal  duidelijk
zijn,   dat  wij  in  beide  gevallen  kiezen  voor  het
laatste .

Dus  wij  vinden,   dat  popmuziek  de  nuziekvorm  bij
uitstek  is,   die  door,   voor  en  met  het  volk  gemaakt
zou  noeten  worden,   en  verder  dat  het  beroep  van
•muzikant  niet  wezenlijk  verschilt  van  dat  van  een
dokter,  een  bakker,  een  bedrijísleider,  een  arbei-
der  oí  een  winkelbediende.

Wanneer  je  hiervan  uit  gaat,   dan  betekent  dit,   dat
de  belangen  van  de  muzikant  dezelfde  zijn  als  die
van  zijn  publiek.  Dus  hun  strijd  is  zijn  strijd.
Maar  daar  komt  nog  iets  bij:   De  popmuzikant  ver-
keert  vaak  in  een  machtsposítie.   Wat  hij  te  zeggen
heeft,   bereikt  veel  mensen.

Voordat  we  verder  gaan  over  de  popmuzikant,   eerst
nog  wat  over  popmuziek.   Popmuziek  is  eigenlijk  een
verwari.end  begrip.   Eigenlijk  slaat  de  term  popmu-
ziek  op  alle  vormen  van  amusementsmuziek.   Maar  wij
gebruiken  het  in  dit  verhaal  speciaal  voor  die  mu-
ziek,   die  gemaakt  en  gedraaid  wordt  voor  onze  pu-
blieksgroep  -  schoolgaande  en  werkende  jongeren.
(  Rock,   Funck,   Soul,   Punk,   etc.)   Natuurlijk  geldt
hetzelfde  voor  de  vele  vaders  Abraham  en  de  diver-
se  dans  en  amusementsorkesten,   die  ons  landje  rijk
is.

STRIJDPOP   ?

Ervan  uitgaande  dat  de  popmuzikant  dezelfde  belan-
gen  heeít  en  in  dezelfde  sociaal/economische  situ-
atie  verkeert  als  zijn  publiek,  lijkt  het  logisch,
dat  hij  vanuit  zijn  positie   prob-eéi.t   mee  te  hel-
pen  aan  een  eventuele  strijd  om  verandering  op
gang  te  brengen.   Dat  zou  bijvoorbeeld  kunnen,   door
in  zijn  teksten  de  gevoelens  en  gedachten  van  zijn
publieksgroep  te  verwoorden.   Of  hij  zou  zich  gratis
of  voor  een  klein  bedrag  beschikbaar  kunnen  stellen
op  plaatsen  en  momenten  die  dat  vereisen.   We  den-
ken  hier  aan  bezettingen,   stakingen,  maniíestaties,.e . d .

Op  dit  moment  beperken  groepen  en  artisten  zich
nog  te  veel  tot  het  weergeven  van  emoties  en  ge-
dachten,   die  slechts  een  enkel  aspekt  van  het  maat-
schappelijk  leven  vormen.   (  n.l.   1iefde  en  alles
wat  daar  aan  vast  zit.)  Wat  teksten  betreft  zitten
we  weer  terug  op  het  niveau  van  de  rock'n  rolltek-
sten  uit  de  jaren  vijftig.  De  kortstondige  periode
van  protestsongs  schijnt  over  te  zijn.

BUITENKZ"T

Het  is   'n  beetje  onbegrijpelijk,   dat  er  zo'n  grote
onvrede  bestaat  bij  de  popjongens  over  hun  werksi-
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tuatie  en  hun  afhankelijkheid  van  platenmaatschap-
pijen.  Want  diezelfde  jongens  schrijven  en  zingen
liedjes,   die  daar  helemaal  niets  over  zeggen.   Als
ze  dat  wel  zouden  doen,   dan  zou  blijken,   dat  die
onvrede  er  een  is,   die  gedeeld  wordt  door  het  me-
rendeel  van  hun  publiek.

Zoals  de  zaak  er  nu  voor  staat  helpen  ze  mee  zich-
zelf  te  belazeren.  Door  maar  steeds  de  blitz  te
willen  maken  (  d.n.v.   apparatúur,   bussen,   groupies
en  snelle  teksten  )  blijven  ze  afstand  houden  van
het  publiek,   een  afstand,  die  er  in  feite  niet  is.
Die  apparatuur  en  die  bussen  heb  je  nodig  en  die
groupies  zijn  leuk.  Maar  met  die  teksten  zou  je
aan  kunnen  tonen,   dat  die  binnenkant  lang  niet  zo
leuk  is,   als  de  buitenkant  doet  vermoeden  -en  dat
heb    je    dan  met  je  publiek  gemeen.   Want  voor  hen
is  die  avond  ook  maar  een .stukje  buitenkant.   De
volgende  dag  moeten  ze  weer  naar  hun  baas  toe.

DE   BOND

Na  deze  theoretisch/analytische  uitputtingsslag  te-
rug  naar  Werk  ln  Uityoering,  want  per  slot  van  re-
kening  maken  wij   ook  popmuziek.
We  stellen,   dat  de  rechtspositie, van  de  popmuzikant
veel  aandacht  en  veel  strijd    vraagt  en  wie  kan
daar  beter  voor  zorgen,   dan  de  bond  ?  De  vakbond
doet  al  .jaren  niets  anders,   voor  iedereen  die  werkt.
Alle  leden  van  Werk  in  Uitvoering  zijn  lid  van  de
kunstenaarsorganisatie  van  het  NVV.   We  zijn  er  in
het  afgelopen  seizoen  nog  niet  in  geslaagd  om  ver-
der  te  komen,   dan  een  papieren  lidmaatschap,   maar
we  willen  komend  seizoen  aktief  gaan  deelnemen  aan
de  diskussies  over  wat  de  bond  zou  kunnen  doen  voor
de  popmuzikant.

BEROEPSOPLEIDING

Het  is  noodzakelijk,   dat  er  een  beroepsopleiding
voor  popmuzikanten  komt.   Dan  kan  het  beroep  ook  be-
ter  omschreven  worden.   Of  je  als"beroeps"geldt   ,   is
nu  afhankelijk  van  het  -aantal  optredens  en  van  de
welwillendheid  van  de  instanties.   Van  een    derge-
1ijke  zaak  kan  overgens  nooit   iets  komen,   wanneer
de  bond,   na  stevige  diskussies  intern  over  hoe  en
wat,   zich  daar  niet  hard  voor  maakt.

Werk  ln  Uitvoering  heeft  onformele  kontakten  met
studenten  van  het  konservatorium  in  Groningen,   over
samenwerking  bij   aktiviteiten   (  bijv.   bij  het  maken
van  een  lied  voor  het  Volkscongres   ).

TE   GEK   ?

Wij   stellen,   dat  de  popgi.oep  of  popmuzikant  duide-
lijk  in  zijn  werk  naar  voren  moet  durven  brengen,
dat  hij   een  verwantschap  heeft  met  de  mensen,  waar
hij  voor  speelt.  Dit  kan  ie  doen  door  zijn  teksten,
maar  ook  dooi.  een  duidelijke  keuze  te  maken  voor
wie  en  waar  hij  speelt.

Als  voorbeeldje  hier  het  volgende  historisch  juiste
verhaal:   De  Kritische  Filmers  hebben  een  diapro-
gramma  over  popmuzíek  en  haar  beoefenaars  gemaakt.
(  Zie  verderop  voor  een  uitgebreider  signalement.)
Deze  serie  werd  gebruikt  als  warming-up  voor  een
praatdag  met  popnuzikandi  over  hun  vak.   Eén  van  de
aanwezigen   (   1id  van  een.bekende  groep  )   vondt  het
een  tekortkoming  van  de  makei.s  van  de  serie,   dat
ze  niet  lieten  zien,   dat  het  vak  van  popmuzikant
helemaal  niet  zo  ''te  gek"  is.

Wij   denken  dan  bij   onszelf:''Waarom  moet  je  dat  af
laten  hangen  van  zo'n  diaserie.  Je  staat  zelf  vaak
genoeg  op  de  planken.   Kan  dan  niet  één  van  je  lied-
jes  dáárover  gaan  ?    Voor  de  muzikanten  van  Werk
ln  Uitvoering  ligt  dat  wat  gemakkelijker,   omdat  on-

ze  muziek  direkt  samenhangt  met  wat  we  doen  en  hoe
we  dat  doen.   Dit  komt  omdat  we  enerzijds  ín  ons
programma  direkt  aansluiten  bij  de  interessesfeer
van  ons  publiek  en  anderzijds  in  onze  teksten  dui-
delijk  naar  voren  brengen  wat  hun  objektieve  belan-
8en  zijn.
BEVOORRECHT

Uiteraard  verkeren  wij   ten  opzichte  van  de  normale
popgroepen  in  een  enigzins  bevoorrechte  positie.
Wij  hebben  een  vast  maandsalaris  en  onze  sociale
positie  is  redelijk  verzekerd.  Maar  ja,   dat  ís  ook
niet  uit  de  lucht  komen  vallen.   We  hebben  ook  twee
en  een  half  jaar  gesukkeld  en  geknokt  voor  subsi-
die.   En  die  subsidie  duurt  ook  maar  "zolang  als   't
duurt".   En  daarna  zal  er  opnieuw  geknokt  motte  wor-
den.

JATWERK  -MUZIEK

Als  je  een  verhaal  kiest  als  basis  voor  je  stuk,
dan  heeft  dat  een  aantal  konsekwenties  voor  de  mu-
ziek.   Er  komen  ineens  een  heleboel  dingen  om  de
hoek  kijken,   die  totaal  nieuw  waren  voor  ons,muzi-
kanten.   Bij   de  revuevorm,   die  we  tot  nu  toe  ge-
bruikt  hadden,   kon  je  met  de  muziek  erg  veel  kan-
ten  op  omdat  iedere  sketch  muzikaal  gezien  op  zich-
zelf  stond.

Bij   een  verhaal  moet   je  ineens   rekening  gaan  houden
met  de  opbouw  en  de  spanningslijn  van  dat  verhaal.
Je  krijgt  te  maken  met  toneelfiguren,   die  in  het
stuk  een  bepaalde  ontwikkeling  doormaken.   Je  num-
mers   zul   je  daarom  ook  goed  moeten  afstemmen  op  de
karakters  van  de  personen.   En  verder  moet  de  muziek
hún  emoties   aksentueren.   Tekst  en  muziek  moeten
nauw  op  elkaar  aansluiten.   De  melodielijn,   het
rythme,   de  toonsoort  en  de  intentie  waarmee  ge-
speeld  wordt,   zijn  bepalend  voor  de   overdracht  van
het  numiner  en  de  achterliggende  bedoeling.

In  sominige  gevallen  moet   de  muziek  ondergeschikt
zijn  aan  de  tekst.   Bijvoorbeeld  als  het  verhaal
dooi.loopt   tijdens  het   lied.   Wanneer  je  dan  de  mu-
ziek  laat  overheersen,1oop  je  de  kans,   dat  de
tekst  onverstaanbaar  wordt,   met  het  gevolg,   dat  je
een  deel  van  het  verhaal  mist.   In  andere  gevallen
dient  de  muziek  om  de  bedoeling  van  een  scene  te
verduidelijken.   Ze  kan  de  spanning  in  een  scene  ver-
hogen,   maar  kan  die  ook  juist   afbi.eken   ,   of  een  re-
lativerende  draai  aan  een  scene  geven.

Je  kunt  de  liederen  in  onze  nieuwe  voorstelling
"JATWERK"   onderverdelen  in  drie  kathegoi.iëen:   Ilet
emotielied,  het  vertellied  en  het  effektlied.   Zo'n
indeling  gaat  natuurlijk  nooit  helemaal  op.   In  elk
lied  zitten  wel  elementen  van  die  drie  kathegorie-
en.   Het  gaat  hierbij   echter  vooral  om  de  funktie
van  een  lied.  De  funktíe  laat  zich  het  duidelijkst
zien,   in  de  beschrijving  van  drie  numiners,   die  elk
een  van  die  kathegoriëen  vertegenwoordigen.

De  eerste  vind  je  terug  in  het  "cellied".   Het  gaat
hierin  vooral  om  de  gevoelens  van  Jan.   Lydia  heeft
hem  verlinkt  en  aan  de  kant  gezet.   Hij   staat  voor
een  dileinina:   moet  hij   Henk  nu  wel  oí  niet   aange-
ven  ?  Het   is  dan  ook  een  behoorlijk  gevoelig  num-
mer  geworden.   Het   staat  in  mineui.,   wordt  heel  in-
gehouden  gespeeld  en  sterf t  langzaam  weg  om  de
spanning  niet  abrupt  af  te  bi.eken.

Ilet  vertellen  staat  centraal  in  het  lied  van  Henk,
de  recidivist.  Hij  vertelt  in  zijn  lied  over  zijn
terugkeer  in  de  maatschappij  en  hoe  hij   in  zijn
verwachtingen  daarover  teleurgesteld  is   (  geen  kon-
takten,   eenzaamheid,   geen  uitzicht  op  werk  ).   Deze
ervaringen  brengen  hen  automatisch  weer  op  het  kri-
minele  pad.   In  kort  bestek  wordt  door  hem  in  zijn
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1ied  een  stuk  oorzaak-en-gevolg  van  het  recidivis-
me  aangegeven.

Het  duidelijkste  voorbeeld  van  een  effektlied  is
de  inbraakmuziek.   De  spanning  van  de  scene,  waarin
Jan  de  bandrekorder  steelt,  woi.dt  opgevoerd  door
onheilspellende,   heel  snelle  muziek,   die  opeens
stopt,  wanneer  Jan  wegrent  en  betrapt  wordt.

Een  verhaal  is  opgebouwd  volgens  een  bepaalde  lijn.
Hoewel   je  daar  nog  erg  veel  kanten  mee  op  kan,   moet
deze  lijn  ook  terug  te  vinden  zijn  in  je  muziek.
En  dan  kom  je  als  popmuzikant  voor  een  dilemma  te
staan.   Enerzijds  wil  je  graag  muziek  maken,   waar-
in  iets  van  jezelf  terug  te  vinden  is,   anderzíjds
moet  je  je  onderwerpen  aan  de  lijn  van  het  verhaal.
Dit  brengt  het  gevaar  met  zich  mee,   dat  je  muzikale
kreativiteit  ondergeschikt  wordt  gemaakt  aan  de
funktie  van  het  lied  binnen  het  geheel,  waardoor
je  een  gekunsteld  produkt  krijgt.   Opvallend  is  dat
muzikaal  gezien  de  beste  nummers  van  Jatwerk  vrij
spontaan  zijn  ontstaan,   terwijl  ze  prima  voldoen
aan  de  funktie  die  ze  moeten  hebben.

Het  is  erg  belangrijk  om  een  goede  synthese  te  vin-
den  tussen  de  funktie  die  nummers  hebben  en  hun
nuzikale  inhoud.   Hoewel  bij  het  ene  nummer  beter
dan  bij  het  andere,   is  die  synthese  in  Jatwerk  aar-
di.g  bereikt.
INTEGRATIE

Popmuziek  binnen  een  groep  als  Werk  ln  Uitvoering
brengt  beperkingen  met  zich  mee.   Deze  worden  je  op-
gelegd,   enerzijds  door  je  publieksgroep,   anderzijds
doordat  je  met  theater  werkt.   Het  is  vanzelfspre-
kend,   dat  je  voor  werkende  jongeren  geen  ingewik-
kelde  muziek  gaat  spelen,   maar  meer  in  de  ti`ant
van  ''recht  voor  z'n  raap".   Wat  het   spelen  in  een
toneelstuk  betreft,  heeft  de  integratie  van  toneel
en  muziek  zeker  doorgewerkt   in  de  muziek.   Naast   de
vormtechnische  integratie, (   in  Jatwerk  zijn  de  in-
strumenten  een  logisch  onderdeel  van  het  dekor  )
is  er  nog  een  persoonlijke  integratie,  n.l.   die
van  muzikanten  als  toneelspelers.   Dit  heeft  een
grote  invloed  gehad  op  zowel   de  muziek  als  de  muzl-
kanten.   Er  is  bij   de  muzikanten  een    beter  inzicht
ontstaan  in  het  doen  en  laten  van  de  akteui.s.   Dit
heeft  betekend,   dat  de  visies  van  muzikanten  en
akteurs,   die  vroeger  nog  al  eens  botsten,   naar  el-
kaar  toe  groeien.   Verder  betekent  het  akteren  voor
een  muzikant  een  verdere  uitbreiding  van  zijn  moge-
1ijkheden.

Muziekmensen  en  toneelmensen  hebben  tijdens  het
maakproces  van  Jatwerk  heel  nauw  samengewerkt.
Samen  werden  liedjes   gemaakt   en  samen  wei.kten  we
aan  de  scenes.  Een  nadeel  dat  hieraan  kleeft  is,
dat  het  maken  van  een  stuk  meer  tijd  kost.   Naarma-
te  het  stuk  vorderde,   werd  de  samenwerking  minder,
vanwege  tijdgebrek.  Toch  zijn  zo   in  Jatwerk  muziek
en  toneel  tot  een  hechte  eenheid  gekomen.

2.    VUILE   MONG:    VIER   JONGELUI   MET   DRIE   AKK00RDEN   EN
TWEE   DRUMSTOKKEN.

Het  doet  steeds  een  beetje  vreemd  aan,   een  theore-
tisch  analyserend  artikel  te  lezen  over  iets  waar
je  al  jaren  mee  bezig  bent -toevallig  begonnen,
voor  een  deel  zelÍs  verder  geëvolueerd,   dan  we  zelf
ooit  hebben  kunnen  vermoeden.

Vuile  Mong  en  zijn  Vieze  Gasten  begonnen  inderdaad
met   'pop'muziek  te  spelen,   in  de  meest  poulaire
betekenis  van  het  woord:   muziek  om  een  feestje  in
een  buurthuis  op  te  vrolijken.  Zowel  gekende  pop-
krakers  als  Vlaamse''Vader  Abrahamtoestanden"werden
door  ons  ongestoord  door  elkaar  gespeeld.  Iletzelfde
procédé  werd  later  ook  door  de  groep  gebruikt:   po-
pulaire  melodiëen,   welliswaar  voorzien  van  een

nieuwe,  kritische  tekst,  werden  gi.etig  gebruikt  en
maakten  o.m.   dat  de  programma's  herkenbaar  en  aan-
vaard  werden  bij  brede  lagen  van  de  bevolking.

Pas  vanaf  het  ingaan  van  het  nieuwe  theaterdekreet,
in   '76,  konden  de  muzikanten  zich  full-time  gaan
bezighouden  met  hun  opdracht  en  konden  ze  van  hun
muziek  leven.  Full-time,   betekende  echter  niet,   dat
meteen full-tinie weddes  uitbetaald  konden  worden:
totop  heden  moet  iinners   ieder  lid  van  de  groep  zich
tevreden  stellen  met  een  minimumloon  van  15.000
franc  oftewel  1000  florijnen  in  de  maand.   Het  stel-
len  van  eisen  op  vakbondsniveau  is  dan  ook  nog  in
een  pril  stadium  en  stuit  op  tal  van  moeilijkheden:
hoe  staan  de  vakbonden  tegenover  gelijk  loon;   te-
genover  een  gelijk  minimumloon,   dat  niet  overeen-
stemt  met  de  officieel  gangbare  schalen;   tegenover
de  keuze   om   de  volledige  groep  in  te  schalen  op
dat  loonniveau,   of  slechts  een  paar  mensen  op  het
of íiciele  loonniveau  en  de  rest  naar  het  stempel-
kantoor  te  sturen. . .Problemen,   waarvan  we  ons  nu
pas  bewust  worden  en  waarover  nu  pas  de  eerste  dis-
kussies   loskomen.
In  de  toekomst  kan  tevens  de  vraag  gesteld  worden,
of  het  inderdaad  wel  zo  wenselijk  is,   dat  arties-
ten  op  een  vast   inkomen  kunnen  teren,   onafgezien
van  hun  artistieke  prestaties.   Zal  de  situatie  van
artiesten-ambtenaren  niet  dezelfde  vermolming  te-
weeg  brengen,  waarmee  het  repertoiretoneel  af  te
rekenen  heeft  ?    Zal  dat  "safety-gevoel"het   artis-
tiek    peil  niet  aantasten.   En  hier  komen  we  bij  een
kernprobleem:   Wat  is  de  norm  vooi`  artistieke  kwali-
teit,   de  norm  voor  goeie  of  slechte  muziek,   de  norm
voor  goeie  of  slechte  popmuziek  ?  Zijn  er  überhaupt
normen,   behalve  dan  die  van  de  bruikbaarheid  in  de
klassesti.ijd  ?  Met   andere  wooi`den   :   Kunnen  vormen,
waarvan  ook  de  burgerlijke  ideologie  zich  bedient
(   bijv.   popmuziek   )   ook   aangewend  worden   in  de
sti.ijdkultuur  ?     Een  vraag  -die  reeds  meermalen  ge-
steld  werd  binnen  het  Kultureel  Front,   een  diskus-
sie,   waarin  de  standpunten  van  onze  groep  alvast
kunnen  blijken  uit  de  praktijk  van  onze  produkties.

Door  Werk   ln  Uitvoering  wordt  pop  beschreven  als
''muziekvorm  bij  uitstek,   die  voor,   door  en  met  het
volk   gemaakt   zou  moeten  worden".   Een  muziekvorm,
die  dus  komt  uit  het  volk  zelf  en  waarbij   beroeps-
muzikanten  niet   strikt  noodzakelijk  zijn.   Daarin
ligt  toch  voor  een  deel   de  charme  van  popmuziek,
dat  vier  jongelui  met   drie  akkoorden  en  twee  drum-
stokken  muziek  kunnen  maken  en  zich  daarin  uit-
1even,   onafgezien  nog  van  de  vraag,   of  de  vorm,   die
ze  kozen  om  hun  gevoelens,   ideëen,   driftep  of  ver-
langens  uit   te  drukken,   sti.ikt  genomen  politíek
verantwoord  zijn.

Marian  Van  Kerkhoven   stelde  ooit  op  één  van  de  stu-
diedagen  van  het  Kultureel  Front,   dat  het  niet  in
de  eerste  plaats  de  taak  is  van  het  proletariaat,
om"proletarische  kultuur''te  maken,   maar  wel  om  re-
volutie  te  maken.   Wij  hopen  alvast,   dat  het  een  re-
volutie  met  muziek  zal  zijn.  Klinkt  het  niet,   dan
botst  het   :

3.    DE   KRITISCIIE   FILMERS:    WAT   ER   IN   DE   mATSCHAPPI.
AAN   DE   HAND   IS,    KUN   JE   AFLEZEN   VAN   DE   POPBUSINESS.

We  ken:men  áe  ui,tspr.aken  weL : ''Wer.l<eru±e   joriger.en  23óón
ri,eÍ;  getnter.esseerá  í,n vorrrritmg.  Ze  houáen  al7,een
maar.  vam  pÉLs   en  pr.aten  over.  secc  eri   . . .pop:rrruzí,el¢".
Het  i,s  gr.enzetoos  gener.alóserend  en  cï:rrrogari  om  dcïk
te  zeggen,  Laten ue  áa.t  eer.st  even  vasf;stez,Z,en.  De
praktijk vcm veeL  áorige  aribeí,áer.s  en  a]{.beáás£er's
wi,ást  áat  u£t.   Maar  het  ós  waaÏ.,   áab  ze  vci;m  pop:rrru-
23óek.  houáen.   En  waar.om  ook  rïi,eÍ;  ?  Pop:rrrui3i,el<  i,s  Z,euk3
keéhar.á  en  swtngend3   ontspamená  dus.  Een waar.oiTi  er
dan  geem  onáer.áeeL  vcm  het  vorirrióngs-  en  onáemj)ójs-
pr.ogr.amria  voor.  áeze  joriger.en  van  gemaakb  ?  We  pre-
Í;enáerem  i;rrmer.s3   áat  we  ón  áée  pr.ogr.co'rma's  vcm  l":n
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den:l+,  wer.l+  en  Leefwer]eLá u.ü  gaa:m.  En  dam  lwor.t
popÏÏÏu2íóek  bi,Ó .
Op  vormingscentra  en  open  jongerencentra  vertonen
de  Kritische  Filmers  nu  al  enige  tijd  hun  ''POP-DIA-
SHOW",   een  serie  dia's,begeleid  door  popmuziek  en
interviewfragmenten  van  bekende  Nederlandse  pop-
mensen:   Maggy  Mc  Neal,   Robert  Jan  Stips  van  de  Gol-
den  Earring   ,   Long  Tall  Ernie,   Armand,   Peter  Koele-
wijn  en  leden  van  Bots  en  de  Tumbleweeds.De  keuze
is  bepaald  door  een  enquete  onder  de  meisjes  van
het  vormingscentrum  ''Het  Element"  te  Breda.   Wij
hebben  er 'wel  op  gelet  -  in  dienst  van  een  neerja-
rig  gebruik  van  de  te  maken  serie  -  dat  de  geinter-
viewden  geen  eendagsvliegen  waren  en  dat  ze  repre-
sentatief  zijn  voor  het  vaderlandse  popgebeuren.
En  dat  ze  ook  iets  te  vertellen  hebben  over  hun
vak.   De  vragen  bij   de  interviews  hebben  we  samen
met   de  jongeren  van  ''Het  Element"  opgesteld.   Ze
gingen  in  de  richting  van:   Het  geld,   dat  popster-
ren  verdienen,   de  werkomstandigheden,   hun  privéle-
ven,   waarom  ze  pop  maken,   hoe  ze  tot  popster  ge-
naakt  zijn  en  of  ze  de  kans  lopen  om  werkloos  te
woi.den.   Een  deel  van  de  interviews  werden  door  de
werkende  jongeren  gedaan  en  de  rest  door  ons.

ARMAND:  Ik heb  erg veel  geld  verdiend,  een  luxe
flat,  een cadillac,  een  hoop mooie wijven cm me
heen.  Dat was  leven,  weet  je wel.  Daar  heb  ik ver
op  gekickt.  Toen was  het op,  toen was  het  goed. . .
Ik  zou  zoveel  geld kunnen maken.  Als  ik morgen
begím met  ccxmerciele werkjes  te maken. . .  Maar wat
heeft het allenaal voor belang  ?  Ik bedoel,  het
gaat toch ook cm je eigen  lol.

Het  interviewmateriaal  hebben  we  gerangschikt   in
drie  delen:   A.   de  materiele  aspekten,   zoals  ver-
diensten;  wat  de  platenbaas  aan  een  plaat  verdient
en  wat  de  artiest,   de  werkomstandigheden,   e.d.
8.   de  zeggenschap  van  de  artíest  over  zijn  wei`k;
over  de  teksten,   die  hij  of  zij  zingt,   over  de
show,   die  er  bij   hoort,   e.d.   en  C.   wat   de  toekomst-
perspektieven  van  popartiesten  zijn   (  Waar  blijven
popartiesten,   als  ze  ouder  worden  ?    Zijn  ze  bang
om  werkloos   te  worden,   e.d.   )

MAGGIE  Dffi  NEAL:   Ik  zou  er  niet  mee  willen-ruilen,
maar jk sta er todh wel bij  stil,  Ín ieder geval.
Want  ik vind,  dat de vuilnisman meer werk d.öet  dan
ik en die  is  ook veel belangrijker.  Anders  zaten
we  toch mooi  in de  rotzooi.
PHER KOElfflvIJN:  Een  producer  is  iemand,  die  ver-
ant"Dordelijk is voor  een plaatopnëme;  dat  is  de
man die het  liedje uitzoekt,   (  of  het  jm mijn ge-
val vaak schrijft  ) ,  die de  artiesten  zegt,  wanneer
ze  ím de  studio moeten  zijn,  die de  studio  en de
rm.izikanten reservee]±. . .dat doe  ik niet  allanaal
zelf ,  inaar dat doet mijn  secretaresse. . .maar die
wel de totale verantwoordelijkheid draagt.
De  serie  is  gemaakt  voor  de  leeftijdskathegorie
van  14  tot  19  jaar,   diete vinden  zíjn  op  vormings-
centra  voor  werkende  jongeren  en  open  ]ongerencen-
tra  en  vormingscentra  voor  jong-volwassenen.
De  serie  duurt  ong.   veertig  minuten.   De  drie  ge-
deelten  woi.den  steeds  kort  ingeleid,   en  na  elk
deel  volgt  er  een  diskussie.

Het  is  bepaald  niet  de  bedoeling,   om  met  deze
serie  de  jongeren  een  progressievere,   fijnere
smaak  van  muziek  bij   te  brengen.   De  popbusiness
is  een  model  voor  de  inrichting  van  de  totale
maatschappij  en  vertoont  alle  trekken  van  die
maatschappij.   In  de  popbusiness    worden  de  werke-
lijke  behoeften  van  mensen  aan  muziek  ondergeschikt
gemaakt  aan  de  belangen  van  de  ondernemers,   die
de  muziek  uitbaten;   je  hebt  er  arbeiders,   de  pop-
sterren,   die  vervreemde  arbeid  verrichten;  muziek
is  een  waar,   inplaats  van  een  kommunikatiemiddel
en  de  konsument  wordt  gemanipuleerd  om  z'n  geld

per  omgaande  uit  te  geven,   aan  dat  wat  hij  niet
wil  hebben.   De  POPDIASHOW  wil   de  werkende   jonge-
ren  tonen,   hoe  het  kapitalisme  zich  uitdrukt  in
de  popmuziek,   die  hun  interesse  heeft.   Hoe. . . ?

ROBEFT-J" STIPS:  Wie mijn baas  is  ?  Nou,  laten
we  zeggm,  het bedrijf  Golden Earrjmg.    Deze Ne-
derlandse popband  is  een gigantisdi bedrijf ,  een
fabrië]s bijna,  die popmziek produceert.  Ze heeft
vcx)r honderdduizenden guldens  geluidsapparatuur
gekocht.  Dat hèbben de  a]±isten niet  zelf kunnen
b=talen,  daarvoor hebben  ze bij  o.a.  de platen~
maatschappij  aan moeten kloppen.  Je  zou  zo kunnen
stellen,  dat de hele pppkulbuur  ganDon voor  zo'n
80%  Ím  de kraag  gevat  is  door mensen,  die  er  in
principe niks mee te maken hebben, :  platemaat-
schappijen en theaterbureau' s.

De  dia's  zijn  beeltenissen  van  de  artiesten  die
spreken  op  de  band,   maar  niet  zonder  meer.   We  heb-
ben  er  ons  standpunt  aan  toegevoegd,   door  in  die
foto's  elementen  van  kritiek  in  te  monteren.   (  Vgl.
de  dia  van  Koelewijn.)     Of  we  hebben  dia's   in  de
serle  geschoven,   die  verhoudingen  aangeven,   bijv.
de  verdienste  van  de  artiest aan een  singletje  en
de  verdienste  van  de  platenmaatschappij.   Door  de
"glamour"  van  de  popwereld  heen  loopt   zo  op  het
scherm  ons  komment,aar,   nu  eens   illustrerend  en
ironiserend   (   het   "stulpje"   van  Maggie  Mc  Neal   ),
dan  weer  uitleggend  of  attaquerend.   En  de  beelden
zorgen  er  voor  dat  wat  de  popsterren  zeggen  over
hun  eigen  positie  niet  onopgemerkt  blijft,   niet
onbegrepen  blijft.

I"G TAIL ERNIE:  Nimand wordt  zo  genaaid  als  de
rmzikant.  Ue  leest wel van: "De werkende  jongere
wordt genaaid".  Nou,  prachtig.  Maar  een rm]zikant
wordt genaaid van achteren en van voren.  De pla-
tenmaatschappij  en de imziekuitgeverij  zijn nog
steeds de  jongens,  die het meest verdienen. . .  Het
zijn best allmaal aardige mensen,  zolang als  jij
niet teveel moeilijkheden maakt,  zolang  je rnaar
niet  aan him geld kmt. . .Ik ben net  zoveel  als
ianand,  die  ím de  fabriek  staat,  of die wat doet.
Want  ik doe mijn dingen  even  goed  als  anderen. . .
Ik ben ga7oon  ianand,  die ook  zijn beroep heeft.
Ik  ben  een  heel  gewone  jongen.
Vrouwelijke  TUFBIHiHHD:  Eigenlijk,  voor  '76  zitten
we  goed en nu is het voor mij  niet  zo'n punt  als
Ík werkloos 6wrdt. . .Ik  trour7 over  een paar maan-
den  en  dan  heb  ÍJc  een man,  die  altijd nog  verdient.
MAGGIE  DC  NEAL:  Te  bent  op  een  gegeven  mcment  dus
wel  degelijk een  soort van  juke-box.  Gooi  er maar
een  kwartje  jn  en  ze  lacht weer. . .CP  het irmnent
dat  je moet  zingen ben  je  ge`mon vriendjes,  ook  al
heb  je  nog  zo'n  ruzie. . .Met  MDuth  and  Mc  Neal  ook
zo:  die teksten die  zongen we  ím  feite over elkaar,
alsof we  een verliefd  stel waren.  Dan had  ik wel
ianand  anders  ím m'n hoofd,hoor.

En  wat  kunnen  de   jongeren  er  mee  ?  We  zullen  ze
met  deze  ene  serie  niet  tot  bewuste  konsumenten  on-
turnen.   Maar  wel,  is  de  serie  weer  een  mogelijkheid
om  ze  íets  van  hun  eigen  werkelijkheid  te  laten
onderzoeken,   en  wel   een  deel,   dat  ze  zeer  onbewust
ondergaan.   En  de  manier  waarop  we  met  hen  de  pop-
bus`iness  bestuderen  kan  een  sleutel   zijn  om  andei.e
delen vanhun  werkelijkheid  te  doorzien.   Bijv.   de
verhoudingen  op  het  werk,   dat  ze  zelf  doen.   De
ervaring  leert,   dat  het  best  moeilijk  voor  ze  is
om  in  de  diskussie  die  droomwereld  van  het  pop-g`e-
beuren  mee  door  te  prikken,   maar  dat  naakt  het
niet  minder  belangrijk  om  het  toch  te  doen.   Wat
tegengif  tegen  de  wagonladingen  repressieve  shit,
die  ze  dagelijks  over  zich  uitgestort  krijgen,   is
hard  nodig.   De  jongei.en  konfi.onteren  met  feiten
over  pop  en  daarmee  een  argwanend  denkproces  op
gang  zetten  over  ''hun  muziek''.   Meer  pretenderen
we  niet,   maar  ook  niet  mindei..
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5.        VOLKSMUZIEK     EN    STRIJDKULTIIUR

In dét  cmttkeL   wü í,k t:iíigaam  op  áe  r.eLatie  die
str.óód:kultuw  heefb  of kam  of rrioet  hebben met
voïksrrruzáek.  Nada;É  í,k  heb  behcmdeLd wa±  voïk.si'rriÄ-
23óek  vï.oeger.  voor.  beÍ;el<erïi,s  haá,   geef  é1<  een
sehets  vcm  hoe  áeze  rrruzi,ek.  tegemoor.ákg  riog
voor.tbestciaÉ  (di2  ''r.evi,val'') .   In heb  taabste  ge-
deez,te  ga  i,k  í,m  op  áe  r.oZ  dáe  vozl<s:rrruzéel< btymen
áe  str'óádkul±wr.-bewegt:yig  23ou  kumen  spez,en.

WAT   WAS   VOLKSMUZIEK   EIGENLIJK   ?

Om  volksmuziek  te  kunnen  onderscheiden  van  ''kunst-
muziek"  kunnen  we  een  aantal  kriteria  gebruiken.
Op  de  eerste  plaats:   voor  wie  en  door  wie  werd  de
muziek  gemaakt?   ''Kunstmuziek"  was  muziek,   gekom-
poneerd  en  uitgevoerd  door  beroeps-musici,   in
dienst  van  de  bourggois-klasse  en  de  kerk.   Volks-
muziek   (de  term  is  wat  misleidend,   want   ook  de
heersende  klasse  behoort  bij   "het  volk")   was  mu-
ziek  voor  en  door  de  werkende  klasse.
Op  de  tweede  plaats  de  muziek  zelf ,   die  onge-
"kunst''eld  is,   simpel  en  eenvoudig  dus,   voor  ie-
dereen  te  bevatten.   De  muziek  moet  na  een  of  twee
keer  horen  zo  overgenomen  kunnen  worden,   meege-
zongen  en  nagespeeld.
We  hebben  hier  meteen  het  derde  kriterium:   volks-
muziek  werd  van  geslacht  op  geslacht  overgeleverd
door  mensen  die  van  geen  muziek-notatie  wisten,
vaak  niet  eens  konden  lezen  en  schrijven.   De  o-
verlevering  van  bepáá1de  liederen  en  muziek  ge-
beurde  meestal  binnen  een  bepáálde  geneenschap
(vierde  kriterium):   een  bepaalde  regio,   bepaalde
families,   beoefenaren  van  een  bepaald  beroep.   De
liederen  hadden  daarop  dan ook  vaak  betrekking,   ze
gingen  over  de  dingen  die  voor  die  bepaalde  groep
van  betekenis  waren.   Een  deel  van  de  volksliede-
ren  met  een  algemenere  inhoud,   zoals  balladen,   wa-
ren  meer  landelijk  en  zelfs  internationaal  ver-
spreid,   maar  meestal  toch  ook  regionaal  gekleurd.
(Van  sommige  balladen  zijn  honderden  verschillen-
de  versies  opgetekend).
In  de  volksmuziek  bestond  geen  scheiding  van  pro-
ducent  en  konsument.   De  muziek  was   in  bezit  van
het  hele  volk:   de  mensen  die  de  muziek  en  liede-
ren  ''schreven"  -  ze  bleven  meestal   anoniem  -     wa-
ren  dezelfde  als  degenen  die  ze  uitvoerden,   be-
werkten,   luisterden  en  dansten.
Als  laatste,  maar  zeker  niet  onbelangrijkste  kri-
terium  gelden  de  funkties  die  de  volksmuziek  en
-1iedei.en  hadden.   1)
J.   A77?a4se77?e7tés777wzéGk   voor   en   door   het   "gewone   voik"

(d.w.z.   niet  het   amusement  van  koningen,   bis-
schoppen  en  de  bezittende  klasse).   Hieronder
vallen  allerlei  balladen,   drink-en  gelegeri-
heidsliederen  en  dansmuziek.

2.   Begez,eóáóng  vcm  heÍ;  wer.k.   Het  r±tme  van  het
eentonige  en  zware  werk  werd  vaak  door  liede-
ren  ondersteund.

3.   Wée2ÁÜs   7;ez.spr'eécze7i.   Toen   de   mensen   nog   geen
ki.anten  lazen  en  er  geen  nieuwsberichten  be-
stonden,   zorgden  de  straatzangers  door  middel
van  liederen  voor  de  verspi.eíding  van  het,
meestal  regionale,   nieuws.

4.   Mering  úÍ;ár.agen.   ±n  veeL   i±ederen,   maLa,r  v®.or-
al  in  straatliederen,   komen  we  de  mening  van  de
maker/zanger  tegen,   meestal  in  de  vorm  van
een  moraal  in  het  laatste  koeplet.

5.   Onáer.steumen vcm  sÍ;ri.já  en  ak±óes.  8±3  eïke
strijd  van  de  werkende  klasse  tegen  haar  on-
derdrukkers,   vroeger  en  nu,  hebben  liederen
een  niet  onbelangrijke  rol  gespeeld.   De  meeste
hiervan  vinden  we  echter  niet  in  de  volksliede-

renbundels.   In  de  ogen  van  de  vei.zamelaars
behoren    ze  niet  tot  de  volksmuziek .....   Al-
leen  c7'czczp   tjcz7t   cZé?   Mer'aúé3   heeft   zich   op   dit   ge-
bied  behoorlijk  verdienstelijk  gemaakt.

DE   REVIVAL

De  tijden  zijn  veranderd.   Met  de  komst  van  de  mo-
derne  kommunikatie-media  en  het  monopolie  hier-
over  van  de  heersende  klasse,   is  de  volksmu-
ziek  uitgestorven,   of  liever  gezegd:   verbannen.
Door  radio,   grammofoonplaat  en  televisie  wordt
iedereen  van  zijn  dagelijkse  portie  muziek  voor-
zien.   Muziek,   door  de  amusements-industrie  2)
geproduceerd,   en  alleen  bedoeld  om  gekonsumeerd
te  worden.   De  muziek  moet   verkócht  worden.   Voor
overlevering  is  geen  tijd  meer.   Als  na  di.ie  weken
een  plaatje  is  grijsgedraaid  ligt  er  alweer  een
hele  stapel  nieuwe  naast  de  draaitafel  van  de
disc-jockey.   In  het  onderwijs  en  op  de  muziek-
scholen  wordt  iedereen  al  op  deze  muziek-konsump-
tie-kultuur  voorbereid.
Bij  het  werk  hoef t  trouwens  niet  meer  gezongen
te  worden:   het  ritme  wordt  tegenwoordig  aange-
geven  door  de  volautomatiese  machines  waarvan  het
lawaai  niet  eens  door  zingen  zou  kunnen  worden
overstemd.   Voor  de  verspreiding  van  nieuws   en
menlngen  hebben  we  nu  De  Telegraaf .
In  de  kommei.cië1e  muziek   is   alleen  de   amusements-
funktie  behouden  gebleven.   En  de  enige  échte
volksmuziek  wordt  nog  gemaakt  bij   strijd  en  aktie:
bezettingen,   demonstraties  voor  vrije  abortus,
protesten  tegen  Kalkar.
De.kommerciële  muziek  bestaat  voor  het   grootste
deel  uit  engelstalige  liedjes.   Voor  de  Nederland-
se  muziekindustrie  heeft  dan ook  de  Amerikaanse
Tin  Pan  Aiiey  modei   gestaan.   Déze  muziekindustrie
heeft  hier  zo  veel  invloed,   dat  zelfs  de  meeste
Nederlandse  artisten  slechts  in  het  engels  kun-
nen   zingen.   3).
Toen  in  het  begin  van  de  zestiger  jaren  de  Ame-
rikaanse   folk-revival  belangrijke  vormen  begon  aan
te  nemen,   had  ook  dat   invloed  op  Nederland.
Hoe  is  die  revival  ontstaan?
In  de  USA   is,   ondanks  Tin  Pan  Alley,   de  traditio-
nele  volksmuziek  nooit  uitgestorven,   omdat  er
nog  omvangrijke,   onherbergzame  gebieden  waren,
waarvan  de  bewoners  behoorlijk  geïsoleerd  leef-
den  van  de   "moderne  wereld''.   Die  mensen,   boeren-
bevolking  over  het  algemeen,   geïmmigreerd  vanuit
West  Europa,   voornamelijk  de  Britse  eilanden,
behielden  een  groot  deel  van  hun  eigen  volkskul-
tuur  en  zetten  de  tradities  voort.   Daarnaast  ble-
ven  ook  de  Amerikaanse  negers  hun  traditionele
muziek   (blues,   spirituals)   trouw.
Op  het  eind  van. de  dertiger  jaren  waren  het
WoodÜ  Guthr'óe  en  Pete  Seeger.  Ó±e  voor  de  eerste
folk-revival   zorgden.   Hun     groep,   T72e  AZ,7"cz7cczo
SZ7?ge2.Sj   gebruikte   volksmuziek  met  name  om  de  op-
komende  vakbonden  te  ondersteunen,   maar  bijvoor-
beeld    ook  de  anti-fascistiese  strijd.   Op  die
manler  verplaatste  de  volksmuziek  zich  van  het
platteland  ook  naar  het  fabrieks-proletariaat  in
de  steden.
Na   de  oorlog   ontstond   ''PeopzÉ3S'   So7`2gs"   (de   term
stond  met  opzet   tegenover  "folksongs")   als  een  be-
weging  van  volksmuzikanten  die  hun  werk  in  dienst
wilden  stellen  van  de  arbeidersklasse.   De  oi.gani-
satie  was   geen   iang   ieven  beschoren.   Woc7dg   C2Át72z.ée
stapte  er  al  gauw  uit,   omdat  hij  de  opzet  te
theoreties  vond.     PetÉ2  Seeger  en  zijn  nieuwe
groep  T72e   j/eczt)ez.s  werden  de   smaakmakers   van  de
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folk-revival,   zij  bereikten  zelfs  de  hitparade  (!)
maar  kwamen,   ondanks  dat  ze  de  politieke  inhoud
van  hun  liederen  noodgedwongen  nogal  kamoefleerden
in  de  Mccarthy-periode  op  de  zwarte  lijst.
Maar  na  de  Mccarthy-tíjd  werd    de  kritiese  lijn
weer  opgepakt,   alweer  door  Pete  Seé2ger..   In  1961
startte  hij  met  enkele  anderen  het  tijdschrift
Brc>czdsédes,   om,   geïnspireerd  door  de  in  Engeiand
ontstane  liederenbeweging  rond  de  ban-de-bom
akties,   jonge  schrijvers  en  zangers  de  kans  te  ge-
ven   te  publiceren.   Mensen   als  P72ZZ  Oc7zs,   To77?
PCZ#to7q  en  BoZ)  Z)2/ZCÏ7t  maakten  hier  gretig   gebruik
van  en  ontketenden  een  hele  beweging,``  die  twee
kanten  had.   Behalve  dat  mensen  de  íolkmusic  ge-
ëngageerd  gebruikten,   had  de  muziek  als  zodanig
zoveel  invloed  op  veel   jongeren  die  de  konsumptie-
maatschäppij  en  de  daarbij  behorende  produkten  van
de  muziek-industrie  zat  waren,   dat  zij  gingen  zoe-
ken  naar  de  wortels  van  hun  eígen  muziek,   en  om
die  reden  volksmuziek  gingen  spelen.   Op  hun  beurt
naakten  de  plateníirma's  hiervan  weer  gebruik  door
juíst  deze  mensen  te  ondersteunen.   Groepen  al  het
Ki;rigston  Tr.óo.   The  Br.other.s   Four  en  öLe  Ne;w
C%r'éstg  A4é7iséz.ez.s   hwamen  met  hun  piaten  op   de   hit-
parade,   hetgeen  weer  tot  gevolg  had  dat  die  muziek
ook  tot  West  Europa  doordrong.   Hierdoor  geïnspi-
reerd  ontstond  ook  in  Nederland  een  folk-revival,
dat  wil   zeggen:   Nederlandse   zangers   en  groepen
gingen  zich  toeleggen  op  Amerikaanse   (revival)
folk.   Er  waLs   één   uitzondering,   nameniijk   C'c)Z?t
SC?%reË/ez',   maar   zij   behoorde  al   niet  meer  tot   de
jongeren.   Vanuit  de  AJC  traditie  was  zij   de  enige
artiste  die  Nederlandse  volksliederen  zong  en  op
die  manier  op  den  duur  toch  veel   jongeren,   waar-
onder  ondergetekende,   wees  op  de  tradities  die
ook  hier  hadden  bestaan.
In   België   was   het   Vcz7i7tGs   Vcz7tczevÉ?Zcze   die   al   in   het
begin  van  de  zestiger  jaren  vergeten  volks-  en
arbeidersliederen  ging  zingen  en  in  dezelfde
stijl   zelf  nieuwe  liederen  maakte.   Hij  werd  hier-
door  de  vader  van  de  Belgiese  revival:   geïnspi-
reerd  door     zijn  werk  gingen  veel  mensen  op   zoek
naar  hun  eigen  traditionele  muziek   (die  overi-
gens   in  Vlaanderen  nog  veel   levender  was   dan  in
Nederland)   en  allerlei  groepen,   te  beginnen  bij
Z)e   VZ.ter  en  ffet  jíZtekské3,   schoten   als   paddestoe-
1en  uit   de   grond.   Toch  bleef   Vcz7i7ies   een  van   de
weinigen  die,   met  traditionele  elmenten,   zelf
nleuwe,   aktuele  liederen  produceerde   (naast  men-
sen   ais   bijvoorbeeid   VczZ.Z;er.   c!e   Í3wc?k   en   Vz/éZ.e
Mong) .
Toen  men  in  Nederland  zag  wat   in  België  gedaan
werd  door  allerlei  groepen  gingen  ook  hier  veel
mensen  "het  veld  in"  om  oude  volksliedjes  te
verzamelen.   De  banjo's   gingen  de  kast   in  en  wer-
den  vervangen  door  vlieren,   doedelzakken  en
draailieren.   Er  ontstonden  verschillende  nieuwe
folkklubs,   het  gestencilde  blad  FoZ.kso%7tds  werd
opgevolgd  door  een  wat  prof essioneler  ogend
JcryNi,oot.
Er  bleven  echter.  ook  gi.oepen  zich  bezighouden  met
engelstalige  folk.
De  folk-revival  in  haar  huidige  gedaante  ver-
toont  een  aantal  kenmerken.   Ten  eerste:   een  ver-
dergaande  professionalisering.   De  groepen  worden
muziek-technies  beter,   hetgeen  zich  uit  in  per-
fekte  meerstemmige  zang  en  ingewikkelde  doch
vlekkeloos  uitgevoerde  arrangementen.   Ze  gaan
zich  ook  bedienen  van  dure  installaties.   Dit  al-
les  heef t  tot  gevolg  dat  het  ''volkse"  karakter
van  de  muziek  verdwijnt:   nazingen  en  naspelen  is
niet  zomaar  meer  mogelijk.   De  kloof  tussen  pro-
ducent  en  konsument  wordt  groter.
Ten  tweede:   over  het   algemeen  wordt  volksmuziek
nog  slechts   gemaakt   (en  beluisterd)   óm  de  muziek.
De  nadruk  ligt  op  gezelschapsliederen  en  oude
dansmuziek.   De  sociale  en  politieke  kontekst  van
waai.uit  de  muziek  kont  blijft  meestal  buiten  be-

schouwing.   Nieuwe,   aktuele  volksmuziek  wordt  al
helemaal  nauwelijks  gemaakt.
Ten  derde:   verkommercialisering.   Groepen  worden
steeds  meer  afhankelijk  van  managers,   artist.enbu-
ro's  en  klubcircuits.   Ook  platenmaatschappijen
gaan  er  brood  in  zien.   Op  deze  manier  wordt  ook
de  volksmuziek  onderdeel  van  de  anusements-indus-
trie .
Ten  vierde:   zoals  gewoonlijk  zijn  ook  op  boven-
staande  enkele  uitzonderingen.   Er  zíjn  een  aan-
tal  groepen  die  wars  van  elke  kommercialisering
blíjven,   een  regionale  funktie  willen  vervullen
en  in  die  zin  deel  uitmaken  van  hun  publiek
('t  /\4Ázzek,   KZoc?72t).     En  er  zijn  ook  enkele  ten-
densen  in  de  richting  van  het  aktualiseren  van
voLkí5mnz.±ek   (oa.   MoaÍ;Wer.k,   De  VeuLPoeper.s,   Werlc-
twzg  en  natuurlijk  CoZ)Z  Sc?hr.eyer'  met  haar  vrouwen
liederen) .   In  Ja7tvéooZ   en  in  Z)e   Gr.oe72e   iè   de
diskussie  aangesleuteld  of  de  folk-beweging  zich
niet  meer  bewust  moet  worden  van  haar  eigen
funktie:   "Wil  Folk  ín  de  toekcmst  nog  iets met
volksmiziek te maken hebben,  dan  zal  de  introver-
tie van de Folk plaats moeten ïnaken voor  een
maatschappelijk  engagaïtent en voor werkelij.ke be-
langstelling voor de rmziek die voor een publiek
betekenis  heeft".     4).     In  de  praktijk  vah  de
volksmuzikanten  heeft  deze  diskussie  nog  nauwe-
lijks  doorwerking.

Woodg   Gutlirg

VOLKSMUZIEK   EN   STRIÚDKuljTUUR

De  inhoud  van  het  begrip  strijdkultuur  staat  de
laatste  tijd  weer  volop  ter  diskussie.   In  dit
verband  ga  ik  er  van  uit  dat  er  globaal  onder
wordt  verstaan:   die  kultuur  die  zich  ten  dienste
stelt  van  de   (strijd  van  de)   werkende  klasse.
Volksmuziek,   zQals   omschreven  in  het   eerste  deel
van  dit  verhaal,   is  volgens  mij   een  wezenlijk  on-
dei.deel  van  de  strijdkultuur.
We  hebben  al   gezien  dat  de  volksmuziek-revival
nauwelijks  deel  uitmaakt  van  de  hui^dige  strijd-
kultuur-beweging,   al   zijn  er  enkele  mensen  die
die  verbinding  wel   wi`11en  maken.
Een  andere  vraag  is.,   of  de  groepen  die  hun  werk
tot  strijdkultuur  rekenen,   gebruik  zouden  kunneh
of  moeten  maken  van  volksmuziek  of  element,en  daar
uit.   Ik  denk.het  wel,   al     zijn  er  natuurlijk  wel
een  aantal  voorwaarden  aan  te  verbinden.   Die
voorwaarden  kunnen  echter  per  groep  verschillen.
We  zullen  er,   vooral   in  Nederland,   rekening  mee
moeten  houden,   dat  traditionele  volksmuziek  vrij-
wel  niet  meer  bestaat  en  dat  het  publiek  dus  niet
automaties  die  muziek  als  háár  muziek  zal  her-
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kennen.  Ze  hoort  niet  meer  bij  het  normale  le-
venspatroon.  Hier  kan  echter  de  strijdkultuur,
evenals  overigens  de    revival-Íolkgroepen,  een
taak  vervullen:   de  mensen  kunnen  hun  eigen  mu-
ziekpraktijk  weer  terugkrijgen.   Ze  kunnen  geïn-
spireerd  worden  de  liederen  weer  zelf  te  gaan
zlngen.   Progressieve  koren  en  muziekgroepen  zou-
den  volksmuziek  op  hun  repertoire  kunnen  nemen.
Een  aantal  van  de  oude  funkties  kunnen  worden
liersteld.

Wcïi'mes  VcmáeveLáe

Wel  moet  ik  het  hier  eens  zijn  met  wat  Hanns
Eisler  in  1935  schreef :   een  onkritiese  kultive-
ring  van  het  volkslied  moet  bestreden  worden.''Wat de  arbeider  als` volkEmuziek krijgt vc)orge-
schoteld is  een hoogsL twijfelachtige  aangelegen-
heid en is geenszins representatief voor het
genre.  Het is reeds het resultaat van een soort
censuur,  die de garantie biedt dat niets van
wat gezomgen wordt  in  tegenspraak  is met de
burgerlijke  zienswijze.  Vandaar dat  zovele volks-
liederen die door arbeiders  gezongen worden  zo
week,  zoetsappig  en  sentjmenteel  zijn.    Het  zal
de taak van een revolutionair volkslied-onderzoek
zijn het kaf van het koren te  scheiden en
daardoor voor het eerst het ware wezen van het
volkslied  aan te  tonen'`.    5).
Soms   zal  het  de  moeite  waard  zijn  oude  volkslie-
deren  om  te  funktioneren.   Ik  beschouw  dat  niet
als  een  schending  van  de  traditie,  maar  juist  als
een  voortzetting  ervan.   Ook  vroeger  werden  liede-
ren  (maar  wellicht  niet  zo  bewust)   steeds  aange-
past  aan  de  omstandigheden  en  ideëen  van  de
mensen  die  ze  zongen.   Omfunktioneren  kan  bij-
voorbeeld  door  een  bestaande  tekst  aan  de  huidi-
ge  onstandigheden  óf  aan  jouw  opvattingen  aan  te
passen   (bijvoorbeeld:    ''Z)cïcz2.  zt)czs   er   é2e7es   ee7?
iriangqebáe"  van  Wer.ktúg) .  Het  kan  ook  door  geheei
nieuwe  teksten  te.  maken  op  bestaande  muziek   (bij-
voorbeeLd..   ''11<  ben  meÍ;  Mar.óetáe  naar  de  ar.bei,ás-
beuÏ.s  geweest"  ±n  plaats  víLn  ''met  Catootje  naar.
de  botermar.k±"  va.n  Cob£  Schreüer.) .
Theatergezelschappen  kunnen  in  hun  produkties
vaak  niet  zonder  meer  van  volksmuziek  gebruik
maken.   Vaak  moet  er  inderdaad    worden  omgefunkti-
oneerd  of  is  het  nuttig  om  met  elementen  uit  be-
staande  volksmuziek  nieuwe  liederen  te  kreëi.en.
De  groep  die  hiernee  in  ons  taalgebied  begon,     in
navoiging  van  het  werk  dat  Fo  en  Céczz.c?7zd  in  ita-
L±ë  deden,  ±s  de  ln±ernationaLe  Nóeuwe  Scene.
Als   motor   fungeerde   (wederom)   Vcz7i7ees   Vcz7tdevezde.
Hun  werk  mag  een  inspiratie  zijn  voor  andere
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groepen  om  ook  met  volksmuziek  aan  de  gang  te
gaan.   Een  recent  voorbeeld  vinden  we  ook  bij
''Gcmsch  het  r.aáerii)er.k"  vgn  De  Nóe:iáii)e  Komedóe.
Onmiskenbaar  heeft   GéZza£s  tJcr7'z  Be2'geyk  hier  ele-
menten  van  oude  arbeidersliederen  gebruikt  om  tot
het  muzikale  konsept  van  deze  pi.oduktie  te  komen.
Een  laatste  mogelijkheid  is  nog:   in  de  stijl  van
de  oude,muziek  geheel  nieuwe  liederen  maken.   Een
voorbeeld  hiervan  is  te  vinden  in  mijn  eigen
pi.aktijk.   Toen  we  bij  Pr.oZ.oog  ons   stuk   ''Z)e  otJe2.-
ÜCZZ   C>P   72et  PcÏZC72z4Zs''  maakten,    een   verhaal   dat   zich
afspeelt  rond  1530,   1ag  het  voor  mij  voor  de  hand
dat  ik  ging  zoeken  naar  muziek  en  liederen  uit
die  tijd.   Om  dat  het  stuk    in  eerste  instantie
bedoeld  is  voor  kinderen  van  10  -  15  jaar,   was  de
muziek  van  de  zestiende  eeuw  niet  geschikt  om
zonder  meer  over  te  nemen,   evenmin  als  de  Mid-
delnederlandse  teksten.   Teksten  die  op  ons  onder-
werp  sloegen  wai`en  er  wel.   Ze  zijn  op  twee  manie-
.ren  gebruikt.   Op  de  eerste  plaats  om  uit  tekst-
fragmenten  van  oude  liederen  iets  nieuws  te  maken
(zo  ontstohd  bijvoorbeeld  uit  tekst-  en  muziek-
fragmenten  van  oude  weversliederen  een  werklied).
Op  de  tweede  plaats   als  model  en  inspiratie  om
nleuwe  teksten  te  maken.
De  muziek  kreeg  een  duidelijk  volks-karakter:
eenvoudig  in  het  gehoor  liggende  melodieën,  muzi-
kale  begeleiding.   geïnspireerd  op  de zestiende-
eeuwse  muziek:   luit  en  doedelzak.   De  liederen  en
muziek  werden  in  het  verhaal  totaal  geïntegreerd,
zoals  zij   in  die  tijd  ook  deel  uitmaakten  van  het
dagelijkse  leven,   en  hebben  ook  de  funkties  ge-
kregen  die  ze  toen  hadden.

Peter.  Koene.

Noten :

1)   Voor  een  iets  uitgebreidei.e  behandeling  hier-
van  zie  de  begeleidingsbrochure  van  Pr.oZ.oog
b±3   ''De  over'vat  op  het  pakhuós".

2;)   Z±e..   Hci.ms  Ei,sLer:   ''Muú,ek  en  poLi.t;i,el<".
(SUNschrift  60) .

3)   Zie  ook  het   artikel   van  ffzágo  Jcz7t  PeeÍ;ers
over  popmuziek.

4)   ''De  ontrïuchÍ;er.áng  van  áe   foz:l<mÁ,í3óek"   doc]r
Jos  KorLi,rig   en  Pcmt  Rultrncmn.
Z)e   Gr.oe7?e,    5   en   19   oktober   1977.

5)   Z±e..     Hci:ms  E±ster.:   ''MÁ.zí,ek  en  po7,i,ti,el<".
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6.        HET    NIEUWE   0HILEENSE   LIED

Er.  í€it  orïtwökkeLbng  bn  de  Neáer.Z,crmáse  poïitieke
rrruzóek.  iiet  versclúánen vcm  dkt  rï:ui"rier  van  KULtu-
r.eez,  Fr'onÍ;  É8  een  duááeLóál<  teken  daaïri)cm.  Zoals
vcior.  tedereen bel<eriá,  heeft  ool<  áe  Chk7,eense  rrru:-
zi,el<  de  Laa:±ste  decerïri,a  een beLa:ngr.óák.e  orïbij]í:kke-
Lt:i!ig  áoor.gemaak±,   een  orïbüi,kke7,tng  dke  d;ui,áez,i,ák
een r.efLeÖ:  í,s  vcm  áe  poZ,óti,eke  gebe:ur±eri,ssen  tn
Chi,ïá .
Het  Nieuwe  Chileense  Lied   (NCL)   is  het  resultaat
van'  een  lang  proces  van  social,e  strijd  dat  het  be-
wustzijnsnivo  van  het  volk  verhoogd  en  het  saamho-
i.igheidsgevoel  van  de  arbeidersklasse  gesmeed
heeft.   Het  was  deze  lange  strijd  die  uiteindelijk
het  volk,   en  met  het  volk  Allende,   aan_ de  macht
bracht .
Al  in  het  koloniale  tijdpei.k  drukte  het  volk  zijn
vreugde  en  leed  in  ííijn  liederen  en  gedichten  uit.
Echter,   de  sociale  onderdrukking  die  het  onderging,
leidde  ook  tot  het  negeren  van  zijn  kultuur.   Maai.
door  bijna  een  eeuw  van  georganiseerde  politieke
strijd  werd  het  authentieke  volkslied  eindelijk
als  een  belangrijk  uitdrukkingsmiddel  van  de  onder-
drukte  klasse  erkend.  Tijdens  de  jaren  van  het
Volksfront   (UP)   werden  de  volkszangers  en  dichters
van  platteland  en  stad  in  ere  hersteld.  Dit  was  no-
dig  omdat  de  landbezittende  "aristokratie",   die  kon-
sekwent  de  kultuur  van  Noord-Anerika  en  Europa  im-
porteerde,   maar  niet  in  staat  bleek  te  vooi.komen
dat  de  invloed  van  de  volksmuziek  haar  salons  bin-
nendrong,   de  volkskunst  vervalst  in  haar  eigen  kul-
tuur  geïntegreei.d  had.   Het  realisme  van  de  Volks-
kunst  werd  verdrongen  door  een  volkomen  geïdeali-
seerde  voorstelling  van  het  leven  op  het  platte-
1and  en  in  de  armenwijken.   Zo  ontstond  de  zogenaam-
de  ''officiële"  folklore.  Ze  verbreidde  zichzelf
snel  omdat  de  muziekindusti.ie  volledig  in  de  han-
den  van  de  heersende  klasse  was.
Naarmate  zich  in  het  sociale  proces  een  omkeei.  ten
gunste  van  het  volk  voordeed,   ontstonden  ook  reak-
ties  tegen  die  zogenaamde  ''volks''nuziek.   Velen  maak-
ten  zich  de  inheemse  muziek  eigen  en  leerden  de  au-
thentieke  volksinstrumenten  bespelen;  niet  alleen
die  van  Chili,  maar  die  van  heel  Latijns  Amerika.
Ook  sommige  geëngageerde  ''kunstmusici"  doorbraken
hun  sociale  geïsoleerdheid  en  stelden  hun  tech-
niek  in  dienst  van  de  behoeftes  van  een  verande-
rende maatschappij.  De  historische  kloof  tussen
kunst-  en  volksmusici  wei.d  doorbroken  en  hun  samen-
werking  werd  een  feit.
In  grote  trekken  is  dit  de  ontstaansgeschiedenis
van  het  NCL.   Ik  zal  nu  meer  in  detail  op  sommige
aspekten  ei.van  ingaan.

FOLKLORE   EN   POLITIEK

Vele  kunstbewegingen  in  Europa  ontstonden  door  een
soort  "sanenzwering"  van  een  aantal  kunstenaars
die,   gedreven  door  een  gemeenschappelijk  idee,
een  manifest  publiceerden  en  hun  "beweging"  een
naam  gaven.   Bij  het  NCL  is  dat  beslist  niet  het  ge-
val.   Er  werd  een  naam  gegeven  aan  iets  dat  al   lang
bestond;   aan  een  kultureel   fenomeen  van  een  der-
gelijke  komplexiteit  en  veranderingsdynamisme,
dat  het  nauwelijks  binnen  de  grenzen  van  een  ''ma-
nifest"  te  vangen  viel.  Want  al  eeuwen  geleden
drukten  de  liederen  van  het  volk  ongerechtigheid
en  onderdrukking  uit.   En  in  ig22  ai  reisde  Lzáés
EméZZo  j3ec3czZ)czrz.e7t,   de   vader  van   de   Chiieense   ar-
beidersbeweging,   het  land  door,   begeleid  door
een  groep  toneelspelers  en  musici  die  moesten
"helpen  het  proletaries  bewustzijn  te  wekken".
Een  nog  relatief  instinktieve  reaktie  tegen  het

burgerlijke  misbruik  van  de  volkskunst  leidde
eerst  tot  het  zoeken  naar  en  verspreiden  van  de
echte  folklore  en  later  tot  een  nieuwe  volksmu-
ziek  die  er  op  gebaseerd  was.   Langzaamaan,   paral-
lel  aan  de  ontwikkeling  van  de  arbeidersbeweging,
begon  het  nieuwe  folklorisme  steeds  meer  een  po-
1itiek  karakter  en  een  socialiserende  funktie  te
ki.ijgen.  Dit  leidde  uiteindelijk  vaak  tot  het  to-
tale  politieke  engagement  van,  sommlge  groepen  ep
hun  leden.   In  de  laatste  fase,   die  overeenkwam
met   de  kandidatuur   van  SczZÜczcZc>r  AZ.Ze7?de,   raakten
ook  kunstmusici €bij   de  nieuwe  volksmuziek  betrok-
ken  en  realiseerden    zich  hun.verantwoordelijk-
hei'd  met  beti.ekking  tot  het  historische  proces
wat  hun  volk  beleefde.   Pas   in  1968  was  de  tijd
rijp  om  het-eerste  Festival  van  het  Nieuwe  Chi-
leense  Lied  te^organiseren.   Sindsdien  wordt  de-
ze  naam  aangehouden  voor  een  zeer  gevarieerd  mu-
zikaal   fenomeen,   dat  een  van  de  meest   dynamische
elementen  binnen  de  Chileense  arbeiderskultuur
is.
Het  lijkt     me  nodig  om  het  probleem  van  de  folklo-
ristische  muziek  verder  toe -te  lichte}i.   Het  is
Voor  een  Europeaan  niet   gemakkelijk  om  de  poli-
tieke  implikaties  te  begrijpen  die  het  zoeken
naar  en  het  beoefenen  van  deze  muziek  bij   ons
had  en  nog  steeds  hee'Ít.   (In  Europa  vindt  na-
melijk  op  het  ogenblik  ook  een  ''folkloristische
beweging"  plaats.   Misschien  als  reaktie  op  de  ge-
commercialiseerde  muziek,   misschien  ook  niet,
gaan  duizenden  op  zoek  naar  de  volksmuziek  úan
lerland,   Schotland,   Bulgarije,   Hongarije,   oud
Nedei.land  en  zelfs  Zuid  Amei.ika.   De  groepen  die
deze  nuziek  beoefenen  vermenigvuldigen  zich  ín
een  razend  tempo  en  de  conmercie  loopt  er  dicht
achter  aan.   Het  zal  iedereen  bekend  zijn  dat  de-
ze  beweging  in  Europa,   dooi.dat  ze  volkomen  los
staat  van  de  sociale  werkelijkheid  in  deze  lan-
den,   nauwelijks  progressief  genoemd  kan  worden).
Eerder  al  verklaarde  ik  het  belang  van  het  Chi-
leense  folklorisme  als  reaktie  tegen  de  commer-
cieel  uitgebuite,  vervormde  '`officiële"  folklore
dat  een  volkomen  onjuist  beeld  gaf  van  de  boeren
en  arbeidei.s.   (De  makers  van  deze  folklore  wer-
ken  heden  ten  dage  nauw  samen  met  de  junta,   die
zelfs  gepoogd  heeft  on  enkelen  de  wereld  in  te
sturen  als  voorbeeld  van  ''echte  Chileense  muziek''
en  om  het  image  van  Chili  in  het  buitenland  te
verbeteren.  Uiteraard  zonder  succes.).
Véozettcz  Pczr'z'cz  was   zonder  twijfei   de  eerste  die
het  belang  van  de  strijd  tegen  de  culturele  ver-
vreemding  besefte.  Zij  reisde  daarom  haar  land  af,
op  zoek  naar  alle  nog  levende  vormen  van  volksmu-
zíek  die  men  op  het  platteland  kon  aantreffen.
Zij  was  ook  de  eei.ste  die  zelf ,   geheel  opgaand  in
de  cultuur  en  de  problemen  van  de  plattelandsbe-
volking, `liederen  begon  te  maken  in  hun  eigen
"taal",   maar  steeds  meer  met  een  sociaal  bewust-
makende  inhoud. .   Lang  na  haar  dood  is  zij  nog
steeds  inspiratiebron  en  stuwende  kracht  achter
allen  die  zich  tegenwoordig  binnen  en  buiteno
Chili  met  folklore  bezighouden.  En  niet  alleen  dat,
zij  was  ook  een  voortreffelijk  weefster,   schilde-
res  en  dichteres.  Haar  invloed  op  het  NCL  is  on-
metelijk  gi.oot.   Zij  had  begrepen  dat,   gezien  het
massaal  indringend  Amerikaans  cultureel  imperia-
lisme  en  de  macht  van  de  burgerlijke  kommunikatie-
media,   het  zoeken,  ontwikkelen,   socialisei.en  en
verspreiden  van  de  nog  niet  vervreemde  volkskunst,
politiek  gezien  pure  noodzaak  was.   Na  haar  dood
vervolgden  haar  kinderen  TSczZ)ez   en  A7`2gez  haar
werk.   In  juni  1965  openden  zij  de  eerste  "Pefia",
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een  soort  "1iterair  café",  maar  dan  voor  íolklo-
ristische  muziek  en  met  een  open  karakter.   De  op-
komende  folkloristische  beweging  was  in  dit  sta-
dium  n`og  tamelijk  geïsoleerd  doordat  alle  toegang
tot  massale  verspreiding  pertinent  afgesloten
werd.   Toch  ontstonden  nieuwe  Pefias,   verspreid
over  het  hele  land:  Concepción,   Chillán,   Inquique,
Antoíagasta  en  Valparaiso.   De  Pefias  werden  druk
bezocht  en  biéken  een  enoÍ.me  stimuians  te  zijn
voor  de  ontwikkeling  van  nieuwe  ideëen. en  talen-
ten.  Ondanks  de  relatieve  geïsoleerdheíd  is  het.
politieke  belang  van  de  Pefias  te  meten  aan  de  hoe-
veelheid  tegenwerking  die  de  autoriteiten  leverden.
Er  werd  op  alle  mogelijke  maniereri  geprobeerd  hun
werk  te  ondermijnen:   alle  straatpropaganda  werd
's  nachts  systematisch  verníeld,   intimidaties  waren
aan  de 'orde  van  de  dag,   onder  de  kleinste  voor-
wendsels  werd  getracht  de  Pefias .te  sluiten.
Maar  het  nieuwe  íolklorisme  groeide  dermate,.  dat
het  tijdens  de  Volksfront  periode  een  authentieke,
georganiseerde  culturele  massabeweging  werd.   En
zelfs  het  bloedige  fascisme  van  PZ7€Óc37zet  is  niet
in  staat  geweest.om  het  te  vernietigen.  Zelfs
het  tijdelijke  verbod  op  typische  volksinstrumen-
ten  zoals  de  charango  en  de  quena,   die  als   ''sub-
versieÍ"  werden  gedefinieerd,   hielp  niet.   Ondanks
alle  onderdrukking  ontstaan  juist  nu  talloze  nieu-
we  groepen,   die,   op  een  kwalitatief  zeer  hoog  ni-
veau,     het  nieuwe  folklorisme  verder  ontwikkelen.
Het  hoeft  geen  betoog,   dat  door  de  historische
gebeürtenissen  het  beoefenen  van  het  folklorisme
in  het  Chili  van  vandaag  -  ook  zonder  aanklagende
leuzen  -een  duidelijke  politieke  daad  is.

PROGRESSIEVE    MUZIEK    OP    DE    PLAAT

De  jaren  van  de  Unidad  Popular,   het  Volksfront, wa-
ren  beslissend  voor  de  ontwikkeling  van  het  NCL.
De  politieke  bewustwording  van  de  brede  bevol-
ki.ngsgróepen  was  zo  groot,   dat  ook  binnen  andere
muzieksectoren  (zoals  dansorkesten,   groepen  en
zangers  van  populaire  muziek,   enz.)   de  eífekten
ervan  duidelijk  werden.`  De  reaktie  daartegen
groeide  natuurlijk  ook.
Odeon  en  RCA,   de  enige  twee  grote  platenmaatschap-
pijen,   beide  Amerikaans,  weigderden  medewerking
aan  alle  muziek  met  een  sociale  inhoud.   De  TV  was
volledig  in  handen  van  de  re.aktie.   Het  Volksfront
kon  slechts  op  een  zeer  klein  aantal  radiostations
rekenen.   Maar  de  behoefte  aan,   en  het   aanbod  van
volkskunstenaars  die  met  de  Unidad  Popular  mee-
vochten,   groeide  enorm.
Dat  de  progressieve  muziekbeweging  toch  uit  haar
isolement  kwam  en  tot  een  culturele  massabeweging
uitgroeide,   is  zonder  twijfel  te  danken  aan  het
ontstaan  van  DICAP  en  de  daaraan  gekoppelde  ONAE,
die  in  1967  door  de  Kommunistische  Partij  van
Chili  gesticht  werden.   DICAP   (Discoteca  del  Cantar
Popular)   is  een  platennaatschappij. die  zich  ten
doel  stelde  opnames  te  maken  van  folkloristische-
en  strijdliederen,   om  ze  vía  de  vakbonden  en  ande-
re  wegen  onder  het  volk  te  verspreiden.   Op  de  lan-
ge  duur  had  DICAP  ook  een  st.imulerende  werking  op
de  verdere  ontwikkeling  van  het  NCL   (ook'  na  de
coup).   De  bedoeling  van  ONAÈ   (Organización
Nacional  de  Espectáculos)  was  de  vraag  naar  poli-
tieke  muziek  te  centraliseren  en  het  aanbod  ervan
te  hai.moniseren  om  beter  te  kunneh  beantwo-orden
aan  de  reële  mogelijkheden  van  de  volkskunste-
naars.   Zo  kon  de  nieuwe  volkskunst  bij  zeer  geva-
rieerde  gelegenheden  gebracht  worden:   onder  vak-
bondsleden,   op  universiteiten,   onder  Unidad  Popu-
1ar  partijleden,   op  nanifestaties,  volksfeesten
.verkiezingscampagnes ,   stakingen,   enz...
Gezien  de  voortdui.ende  crisissituatie  waarin  de

'-      regering  van  de  Unidad  Popular  verkeerde,   bleek
het  onmogelijk  voor  haar .on  met  een  cultureel  be-
1eidsvoorstel  te  komen.   DICAP  werd  daarom  vooi  en
na  de  coup  de  belangrijkste  ''culturele  antenne"
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van  het  Volksíront.  Praktisch  alle  volkskunste-
naars  van  de  UP  werken  mee.
Een  volledig  overzicht  te  geven  van  wat  er  in  de
tijd  van  het  Volksfront  aan  komposities,   groepen,
enz.   ontstaan  is,   is  binnen  dit  kader`niet'  moge-
lijk.  Toch  kan  ik  het  niet  laten  om  het  werk  van
een  aantal  kunstenaars  te  noemen.
Hèt  meest  bekend  is   zonder  twijfei  Véc3tcJz'  Jcïr'cz,in
wiens  liederen  men  nauwkeurig  het  verloop  van  de
strijd  van  zijn  volk  kan  volgen  tot  in  de  gevange-
nis  toe,  waar  hij  doodgemarteld  werd.
De  twee  meest  vooraanstaande  groepen  die  vooi  en
na  de  coup  de  belangri].kste  ríchtlijnen`  aangaven
z±ín  lntó  ILLÉmari en Qzriz,apaüún.  Hun  sELmenwerk±ng
met  DICAP,   zoals  ook  die  van  de  meeste  andere
groepen  en  individuele  volkskunstenaars ,  verloopt
nu  hechter  dan  ooit  tevoren.   En  muzikaal  gezien
zijn  zij  ongetwijfeld  nog  steeds  de  voorhoede
van  de  beweging  van  het  NCL.   Hun  werk   is   een  zeer
noemenswaardige  steun  aan  het  verzet  tegen  de
Íascistische  junta  binnen  en  buiten  Chili.  Ze
werken  samen  riet  d-e-in  ballingscliap  levende  com-
ponist     SÉzz'géo  Oz'tegcz,   die  bekend  is. om  zijn
volkscantate   ''Z;cz  Fz'czg2ÁcÏ",   die   de  geschiedenis   van
de  Chileense  arbeidersbeweging  beschrijft.   (Voor
de  coup  werkten  deze  groepen  nauw  samen  met  de
componist     Z2Ác37zo  AcZÜés.      Diens   voikscantate
''Santa  Marta  áe  lnquique"3  het  reLa.as  va.n  de
bloedige  onderdrukking  van  een  groep  arbeiders,   is
door  DICAP  ook  in  Europa  uitgebracht.) .
Misschien  paradoxaal  heeft  de  staatsgreep  de  be-
weglng  van  het  NCL  niet  kunnen  verzwakken.   In  te-
gendeel.   De  historische  omstandigheden  hebben  de
Chileense  strijd,   zowel  de  politieke  als  de  cul-
turele,   in  de  politieke  belangstelling  gebracht.
De  verantwoordelijkheid  die  daarmee.  verbonden  is,
kan  men  af lezen  aan  de  inspanning  om  de  mogelijk-
heden  ervan  verder  te  vergroten  en  te  ontwikke-
len,   om  het  amateurisme  tegen  te  werken  en  de
kwaliteitsarmoede  van  de  commerciële  muziek  te-
gen  te  gaan.   Niet  te  onderschatten  is  de  iníorma-
tieve  funktie  en  de  norele  steun  aan  de  Chileense
bevolking  via  de  internationale  radiouitzendíngen
van  de  radiozenders  van  Berlijn,   Sofia,   Praag,
Havanna,   Algiers  en  Moskou,   die  regelmatig  door
de  Chileense  burgers  beluisterd  worden.  Naast
het  kweken  van  soiidariteit  tegen  de  fascistische
junta  in  het  buitenland,   vervullen  zij  een  be-
langrijke  rol  als  informatiebron  onder  de  Europe-
se  bevolking.
Ook  in  het  buitenland  ontstaan  steeds  meer  groe-
pen  die  zich  bezighouden  met  Chileense  nuziek.
Bijna  in  alle  Europese  landen  werken  intussen
groepen  politiek  samen  in  het  brede  kader  van  de
Unidad  Popular.   Organisatorisch  doet. zich  dit  fe-
nomeen  in  de  meest  verschillende  vormen  voor.   In
Nederland  werken  op  dit  ogenblik  twee  vaste  groe-
pen:   LczzÁ±czz.o   en  Amo7ckcz#.    Een   subsidie   van   het   NCO
(Nederlandse  Cominissie  Ontwikkelingssamenwerking)
heeft  de  oprichting  van  de  Stichting  Vrije  Mu-
ziek  mogelijk  gemaakt,   die  de  belangrijkste  rol
speelt  in  het  bekendmaken  van  de  Chileense  kul-
tuur  als  middel  tot  sociale  bewustwording,   om
informatie  te  verstrekken  over  de  politieke  si-
tuatie  in  Chili,   en  om  onder  het  Nederlandse
volk  solidariteit  voor  de  Chileense  zaak  te  kwe-
ken.

Rober.i;o  KoZ,b.
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7.       KARAXU-MUZIKALE      VERSLAfifiEVING    VAN   HET    CHILEENSE    VERZET

De  groep  Kczz7cZ#2t  ontstond  een  jaar  na  de  staats-
greep  in  Chili,   in  september  1974.   De  groep  wilde
een  instrument  zijn  om  de  internationale  solida-
riteit  met  het  Chileense  verzet  te  bevorderen.
Op  het  ogenblik  van  oprichting  was  de  solidariteit
met  Chili  in  West  Europa  zeer  groot.   Gedurende  het
eerste  jaar  van  haar  bestaan  maakte  de  groep  tour-
nees  door  heel  Europa  en  was  ze  op  die  manier  een
belangrijk  elenent  in  de  aktivering  van  de  solida-
riteit  en  maakte  zij  overal  in  Europa  de  politieke
lijnen  van  de  revolutionaire  beweging  in  Chili
bekend.   We  vestigden  ons  in  Parijs.

''Karaxu"  komt   van  het   indiaanse  woord   ''C'cZZ.CÏ7.C)''j
het  is  een  uitroep,  die  betekent,   dat  je  over  gaat
van  een  defensieve  naar  een  of fensieve  houding  -
iets  als  ''Ten  aanval   :"

De  groep  werd  oorspronkelijk  gevormd  rond  de  be-
kende  komponist  Pczéz.écéo  Mcz7?7ts,   die  gedurende  het
hele  eer§te  jaar  werkte  voor  de  groep.   Daarna  vond
een  hergroepering  plaats  en  de  groep,   zoals  ie  nu
is  samengesteld,   begon  te  werken  vanaf  januari   '76.
Hij  bestaat  nu  uit  5  leden.   Ze  doen  alle  vijf  niet
alleen  het  artistieke  werk  binnen  Karaxu,  maar  heb-
ben  daarnaast  een  politieke  taak  binnen  de  partij,
de  MIR.   GcÏZo   is   een  Fransman,   die   zich  stei.k  ver-
bonden  voelt  met  onze  strijd  -  hij  heeft  lang  in
Chili gewoond;  Mczr'Zcz,      de  enige  vrouw  in  de   groep,
kwam  begin  1975  uit  Chili.   Ze  heeft  na  de  coupe
ondergronds  gewerkt  en  kwam  in  een  concentratie-
kanp  terecht.   Toen  ze  vrij   kwam,   ging  ze  naar  Pa-
rijs  en  werd  ze  lid  van  Karaxu,   om  verder  politiek
werk  voor  het  verzet  in  Chili  te  doen.   In  Chili
had  ze  muziek  gestudeerd.   £É2o,   was   eveneens     mu-
ziekstudent  in  Chili.   Hij  moest  Chili  na  de  staats-
greep  onmiddelijk  verlaten  omdat  hij  en  een  deel
van  zijn  íamilie  door  de  junta  gezocht  werden.
Hij  was  lid  van  de  eerste  Karaxu-groep.   Het  jong-
ste   iid  van   de   groep,   Z}e72d.cz77íé7i,   was   een   schoiier
in  Zuid-Chili.   Hij  moest  vluchten  en  kwam  naar
Parijs   en  voegde   zich  bij   de   groep   in   1975.   Mcz7?%ez.
was  werkzaam  bij   de  film.   Hij   werd  gearre§teerd
door  de  junta  en  later  vrijgelaten.   In  Frankrijk
voegde  hij   zich  bij   de  groep  in  1975.

Karaxu  speelt  meestal  op  manifestaties  of  avonden,
die  direkt  verband  houden  met  het  solidariteits-
werk  met  de  Chileense  verzetsbeweging.   Maar  soms
speelt  Karaxu  ook  op  ''cominercielere"  gelegenheden,
met  de  bedoeling,om  geld  te  verdienen  voor  de  ver-
zetsbeweging.   Maar  ook  bij   dat  soort  optredens,
bijv.   voor  radio  en  T.V.,   is  het  politieke  aspekt
van  de  muziek  nadrukkelijk  aanwezig.
Het  geld  dat  we  verzamelen  gaat  naar  de  verzets-
organisaties  in  Chili.  Een  deel  ervan  gebruiken
we  echter  om  het  kollektief  in  stand  te  houden,
voor  het  kopen  en  het  onderhoud  van  de  instrumen-
ten.   We  krijgen  een  kleine  subsidie,   om  dit  werk
te  doen,   maar  die  subsidie  is  niet  i.uim  genoeg  om
van  in  leven  te  blijven.   Daarom  moeten  we  extra
werk  doen.   In  feite  leven  we  van  de  helft  van  wat
in  Frankrijk  het  minimunloon  vQor  arbeiders  is.
Om  dit  probleem  op  te  lossen  zoeken  we  naar  nieu-
we  mogelijkheden  om  de  kapaciteiten  van  de  groep
beter  uit  te  baten.  Tot  nu  toe  hebben  we  ons  voor-
al  ingezet  voor  kulturele  agitatie  en  opwekking
tot  steun  aan  het  Chileense  verzet.  Maar  we  heb-
ben  de  groep  nog  maaLr  weinig  gebruikt   als  een  pro-
fessionele    nuziekgroep,   als  een  mogelijkheid  om
muziek  als  beroep  uit  te  oefenen.     Dit  willen  we
in  de  toekomst  gaan  doen,   zonder  het  politieke

werk,   dat  we  tot  nu  toe  deden  in  te  perken.   We
moeten  proberen  deze  twee  manieren  van  werken  te
verbinden .

Dooi.dat  je  van  politieke  manifestaties  niet  kunt
leven,  wordt  je  eigenlijk  polit:iek  monddood  ge-
maakt.     Dat  moeten  we  onze  kameraden  duidelijk  ma-
ken,   die  onze  voorstellingen  organiseren.   We  heb-
ben,   zoals  het  nu  gaat,   niet  de  mogelijkheid  om
onze  instrumenten  te  onderhouden,   1aat  staan  ons-
zelf .   We  hebben  niet  eens  de  nodige  instrumenten.
Toch  moeten  we  ons  werk  goed  kunnen  doen,   moeten
we  enigzins  professioneel  voor  den  dag  komen,   om
met  ons  werk  enig  resultaat  te  hebben.

Toen we  áe  ór'oep  opr.i,ch±ten,  daehten we  voor._al  aci;n
een  ónstri'uirient  voor.  agótatóe,  voor.  pr'opagamáa.
We  hebben  orLs  pas  ach±er'af  ger.ealó8eer.á.  áa±_ we
ook  een wapen -E}ï,án  i,n  áe  i,áeotogósche  stri,áá,  fii,er'
i,n  Ewr.opa.   i)e  woor'áen,  áde  áe  zú!igt  en  dp  mcï?óer.
waa:r.op  óe  speeLt  hebben  een betekeriós,  di,e_ i,n  te-
genstez,tí,rig   staa±  met  de  bíu.r.ger.LÉól<e  waaráem  op
dit gebi,eá, met  áe  heersenáe `i,deëen.  Daarorri  és  heb
rii,et  alleen beLcmr.í,ák  om  een hoog  pr.ofessóoneeL
ri,vea:u  te  ber.etken,  mc(a:r  voor.az,,   om  onze  poLi,-
tí,ek:l<ultur.ez,e  t;aak  zo  goeá mogeti,jk  te  ve:rri)ul,ten.

De  beweging  van  het   ''Nieuwe  Chileense  Lied",   die
in  de  zestiger  jaren  ontstond,   liep  parallel  aan
de  Chileense  volksbeweging.   De  beweging  wortelde
in  de  kulturele  tradities  van  het  volk,  maar  gaf
tegelijkertijd  een  sociale  en  polítieke  inhoud
aan  de  "volkskultuur".   Het  waren  liederen,   die
de  strijd  en  de  gevoelens  van  het  volk  uitdrukten.
Het  was  een  beweging,die  niet  alleen  voor  Chili,
maar  voor  heel  Latijns  Amerika  zeer  belangrijk
was.   Deze  beweging  kende  onder  Allende  zijn  maxi-
male  ontwikkeling,   toen  alles  wat  autentiek  was
zich  vei.sterkte.   Na  de  staatsgreep  werd  dit  soort
muziek  verboden,   omdat   ze  in  verband  gebracht  werd
met   de  linkse  beweging,   die  deze  muziek  nieuw
leven  ingeblazen  had.   Het  ging  zelfs  zover,   dat
instrumenten,   die  bij  de  traditionele  volkskultuur
horen,   en  die  wij  ook  bespelen,   ín  bepaalde  stre-
ken  verboden  werden.

In  f eite  is  deze  kulturele  beweging  een  van  de  ver-
zetsvormen  van  het  Chileense  volk.   Er  is  op  dit
ogenblik  in  Chili  nog  steeds  een  heel  sterke  be-
weging,   die  het  verzet  van  het  volk  muzikaal  uit-
drukt.  Deze  kultuurbeweging  reflekteert,  wat  er
nu  met  het  Chileense  volk  gebeurt;   vertelt  over
mensen,t   die  verdwijnen,   over  het  leven  in  gevang-
enissen  en  concentratiekampen.  Meestal  bedient  ze
zich  niet  van  direkte  taal,  maar  van  beelden,   die
voor  de"goede  verstaander"genoeg  zeggen.   Overal
in  Chili  zijn  er  plaatsen,  waai.  de  mensen  naar
deze  muziek  komen  luisteren.     Dat  zijn  dan  niet
lo.uter  muzikale  bijeenkomsten,  het  zijn  eerder  po-
1itieke  manifestaties.   De  mensen,   die  er  naar  toe
gaan,   doen  dat,   om  hun  verzet  tegen  de  junta  uit
te  drukken.  Muziek  solidariseert  en  organiseert
deze  mensen.

Het  kulturele  verzet  in  Chili  is  geen  spontane
opwelling.Er  v.'orden  bibliotheken  georganiseerd,
met  gedichten,   1iederen  en  tijdschriften,   die  van
hand  tot  hand  gaan,   klandestien.   Ook  brieven  gaan
van  hand  tot  hand  en  worden  gekopieerd  en  dragen
zo  bij  tot  de  versterking  van  het  kulturele  verzet.

Op  het  moment  van  de  staatsgreep   waren   er  een  aan-
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tal  bekende  muziekgroepen  op  tournee  in  Europa,
o.a.   Inti  lllimani  en  Quilepayún.  Maar  het  aantal
komponisten  en  muzikanten  onder  de  ballingen  groei-
de.   En  deze  nuzikanten  probeerden  de  ervaring  van
verbanning  uit  te  drukken  in  hun  werk.     Dat  lever-
de  nieuwe  muziekgroepen  op,   zoals  de  onze,   waar-
in  niet  alleen  professionele  muzikanten,  komponis-
ten  en  zangers  probeerden  om  de  nieuwe  situatie  en
de  nieuwe  politieke  opdracht  uit  te  drukken,  maar
ook  "amateurs".

De  Lóed.er.en,  ái,e  wój  m zángen. woráen dankzéá  een
ci.k±óeve  bcmá met  het  Chkzeense  ver.zet3  geí,nspí,r.eer.á
door.  dst  ver.zet.  Wóó   zt:irigen  ni,eb  al7,een  over.  áe
neder.Laag,   of  over.  dÁ3  toestcïná  va.n voor.  áe  cowpe,
wóó   zb:i'igen hier.  ón E7ÄÏ.opa het  str.i,jdlí,eá vcm heÍ;
groeóenÁÁ3  veri23et  i,n  Chi,Z,é.   Ove;ral  hi,er  í,m  Fr.am:l+
r£ál<  zi,em  w±ó  kmrieTad.em  -  Chi,Z,eru2:m  en  cïyider.e  Zui,á
Amer.í:kamen  -  di,e  zt:yigen meb  eïkaar.  oo:l<al  íz,ótten  ze
ni,eÍ;  op  áezeLfde  po7,óbóe:ke  Z,áán.  ErL  die  Lóeáer.en,
dke  ook  scmen  met  l<co'rieraden  vcm hker.  gezorigen wor.-
áen,   dmÁ:kken riet  alLeem  áe  pr.obLemen  vci:m  áe  Lónkse
bewegí;rig  í,m  Chk7,í,  ui,t,  rnaar  áe  pr.obz,emem  vcm  de  be-
wegt:iíig  ón  de  heLe  zJér.eLd.

In  de  spontane  solidai.iteitsbeweging  in  Europa  is
een  neei.gang  waar  te  nemen.   De  staatsgreep  ligt
niet  zo  vers  meer  in  het  geheugen.  Tegelijkertijd
groeít  de  militante,  georganiseerde  solidariteit.
Het  agitatorische  karakter  van  de  solidariteit
moet  gestruktureerd  worden.  Elke  agitatie,   elke
motivatie  tot  solidariteit  moet  aangegrepen  worden,
als  basis  voor  politiek  werk,  op  korte  en  op  lang-
ere  termijn.   Daarom  pi.aten  we  met  ons  publiek,   om
ze  te  overtuigen,  om  konitees  op  te  zetten,   en  niet

om  er  tweemaal  per  jaar  naar  toe  te  gaan,     maar  om
kernen  te  vormen,  waarin  men  dagelijks  aktíef  is.

Er  zijn  een  groot  aantal  ovei.eenkomsten  tussen  de
taken  van  de  Europeese  kameraden,   die  solidair  zijn
net  het  Chileense  verzet  en  de  taken  van  de  Chile-
nen  zelf .   De  eis  stellen,   dat  de  politieke  gevang-
énen  vrijgelaten  worden,   de  steun  aan  de  Chileense
verzetsbeweging,   het  verwerpen  van  de  politiek  van
de  junta,   e.d.  Dit  zijn  dingen,  waar  we  het  roerend
over  eens  zijn.   Maar  er  zijn  ook  verschillen:   de
meerderheid  van  de  Europeanen,   die  solidair  zijn
net  het  Chileense  verzet,   zijn  dit,  vanuit  ''huma-
nitaire  redenen.   Niet  vanuit  politieke.   Wel   zie  je
vaak,   dat  politieke  motivaties  ontstaan  uit  humani-
taire.   Dat  kunnen  wij  door  ons  werk  ook  beinvloe-
den.   Mensen  duidelijk  maken,   dat  niet  alleen  in
Chili  het  kapitalisme  bestreden  moet  worden,   maar
dat  de  solidariteit  met  het  Chileense  volksverzet
de  konsekwentie  heeft,   dat  men  zich  hier  in  Euro-
pa  verzet.     De  konsekwentie  van  het  ijveren  voor
steun  aan  volkskantines  en  ateliers  in  Chili,  van
steun  aan  bewegingen   ,   die  in  Chili  sabotage  en
stakingen  organiseren,   is  dat  men  uiteíndelijk  de
taak  opneemt  om  het  hier  te  veranderen.   De  revolu-
tie  in  Europa,   natuurlijk,   dat  is  hun  belangrijk-
ste  taak.

Di,1j  énterïúeü  werd  afgeriomen  en ver.taalá  áoor.  Mia
Bwnder.voet,   Mar.i,et:te  vcm  der.  Vti,et  en  Ri,1<  Hcmcké.
Het  adr.es  vam  he±   soLódar.í.te±tsl<ormióté   KARAXU:
Aatster.ii)eg   39,   TEi,ndhoven.   (   Martette  vam  der.  Vttet;) .

8.      00MANDANTE    0HE     0UEVARA

Bij  Van  Gennep  is  kort  na  de  uitzetting  van  Wolf
Biermann  uít  "de  betere  helft  van  Duitsland"een
bundeltje  liederen  van  hem  verschenen,   in  de  vei.-
taling  van  Ernst  Altena:   ''Voor  mijn  kameraden''.
Dat  de  liederen  niet  door  een  kameraad  vertaald
zijn,   blijkt  al  bij  oppervlakkige  lezing.   Van  A1-
tena  slaagt  er  in  de  krachtigste  politieke  these
af  te  zwakken  en  de  helderste  beeldspraak  ondoor-
zichtig  te  maken.   In  plaats  van  dat  uit  en  te  na
aan  te  tonen,   aa.n  de  hand  van  vergelijkingen  tus-
sen  het  Duits  en  het  Nederlands  plaatsen  we  hier-
onder  de  Duitse  bewerking  van  het  lied  Comandante
Che  Guevara  van  Carlos  Puebla  door  Wolf  Biermann;
de  vertaling,   die  Van  Altena  ervan  maakte  en  de
vertaling   van   Werktuig  uit  Eindhoven.  I)aaruit ^
kun  je  zelf  de  konklusie  trekken,   dat  ook  vertalen
geen  objektieve  bezigheid  is;   dat  kameraden  anders
vertalen  dan  de  filister,  die-als  hij  geld  ruikt-
politieke  liederen  omzet  van  het  Duits  in  het  Ne-
derlands .

Redaktie .

COMANDANTE   CHE   GUEVARA
(   Wolf  Biermann.)

Uns  bLetbb,  was  gzÄ±  waÏ.  wmá  l<1ar  waÏ.:
áass  mcm beó  dkr  t:rrmer  dur.ehsah
Uná  LÈebe,  Hass,  áoeh  ri.e  Fu:r.cht  sah
ComcLndan±e  Che   GueDar.a.

Sí,e  f.ürchÍ;en  di,ch,  zmd wí,r.  Z,i.ebem
DÉch  vorrn  í,rn  Kcürrpf ,  uo  der.  Toá  Laeh±
Wo  áas  VoZ.k  Schkuss  rrïi,t  áer.  Not  mcLch.±
-  Num b£st  diá weg  -  wná  äoch  gebLÉeben

Und btst  l<i2tn  Bonze  geüor.derL
Keí,m hohes  T±er.,   áas  nach  Gez,á  schkeLt
Und  vorri  Sc:hretbtésch  cïus  áen  HeLd  s:pí,eLt;
In  fetner'  Kluf.t rrit  cilÍ;en  or.den

Ja  grad  di,e  A][rrrien  áer  Er.áe
Dí,e  br.cmchen mehr'  aLs  zu  fï.essen
Uná  áas  hast  du nke  ver.gessen
Dass  ci:us  áem  Menschen  Me:nsche:n wer.den

Der.  r.ote  SteÏ.n  cm  der  Jacke
lm  sehj)cïr.zen  13cïr.t  áíe  Zí.garre
Jesus  C::hrtstu,s  Tr[i.t  der.  K:riarre
-  so  fuhr't  áei,m  8üá ums  z:im  AtÍ;acke

Uns  bLeëbt,  was  gul; war.  md l<1a]p war:
dass  rnan beé  di,r  t:rrmer.  diÁ:rchsah
Und  Lí,ebe,  Hass,  d;och rii,e  Fureh±  scïh
Comamámúe  Che  Gueva]pa
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COMMANDANTE   CHE   GUEVARA
(  Wolf  Biermann/Ernst  van  Altena.)

Ons  resb  wat  goeá was  en  23uóDer:
di,b  i,n2ri,eh±  vci.n  áou l<Li;rïk.±  het  7,c[:ngst  na,
Í;oon  7,óefdi2,  hcia±,  maa:r  ruáói,t  a:ngsÍ;.   Ja.
CoÏÏmcmáanée  Che  Guevar'a.

Zóá  vreesáen  áou.  wtá  bemómem
Óou  aan  ori.s  frori  waa]p  áe  áooá riaak±
en  't  voïk  eem  eèná  aa:m  de  nooá iTiciak±.
-  Je  ben± weg.  rriciaïi  Leeft bói  ori,s  bí,rmen.

Je  bei'i;±  ";oóÍ; pciÏ'tijbons  geworden,
geenenoph°z°,griï:%b%koerTa#s±h#pgreoLnákbL°nk±
bn  sbcÏ±óepak,   de  boTsÍ;  voL  oriden.

Ja,  wab  ook  de  arirrien  wensen,
23e  hebben méér.  noái,g  dn:m  vr.eten,
en  da:±  heb  óóá  noott  ver.getem,
dab mensen  orï±sbaan uát,  rnensen.

Heb  áack met'áe  roáe  ster.  aa:n
í,m  je  Eïwcmte  baar.á  áe  caderia,
Jezus  Chrisbus  rnet  eem ber.etta. . .
Zo  voert  áouw  beeLá  ons  vci.n  ver.  aa:m.

Ons  resÍ;  wab  goeá was   em  2zui,ver.:
áÁ,t  i,nzóch±  vcm  áou l<1bnkk  het  Lcmgst  ria.
toon  Li,efáe,  haa:±.  maar  nóótÍ;  angsÍ;.  Ja>
CoÏÏmcmda:n±e  Che  Guevar.a.

COMANDANTE   CHE   GUEVARA
(  Wolf  Biernam/Werktuig. )

Onsbzkáftwc[±  goeá was  en uaar was,
i,eÍ;s  wcï± béá   óou riDoi,Í;  een vr.aag  was.
Wez,  7,í,efáe,  haa:±>  TriaaÏ'  nooí;±  c[rigst  haá
Comcmáan±e  Che  Gueva]í.a.

Het was  áouij] ril,  zo  te  7,eDen:
vooT  bn  dj3  st]p4já,  waar  de  dooá 7,achÍ;
en heb voïk  aa:rL  z:i,ón nooá een  eèmá mad<k.
-  Nu ben  áe weg  en  boeh  gebleve:n.

Beri  geen partiábons  gerüoi.den,
geen hoger.  di,eÏ?,  dak  riaar  gelá 7,oer.Í;
en  áe  stci:tus  vcm  een hezá voe]ri
ón  't  neÍ;±e  pak>  TÏiet  ouáe  oráe:n.

Ja,   jukst  de  cnmien  der  aa]pde>
ááe wóZ7,en meer'  als  Í;e  eten
en  dai; heb  ótá  riet veTgeten:
dai;  ui,t   de   irie:yis  een mens  l¢a:n wor.áerL.

De  roáe  ster.  op  áe  áasáe
en  én  je  baará  een hm)cü'i:ma.
Deze  ChrésÍ"s  ès  gewc[pend  !
Zo  voer't  áowü  beez,á  ori,s  tot  áe  ciam;Dal.

oris  bLÉáft wa±  goed was  en wacm  was,
deÍ;s  wat bi.j  jou nooóÍ;  een vraag  was.
Wez  7,óefd;e,  haa±,  rnaar  riooü  cï:rigst  haá
Ccimamáamte  Che  GueDar'a.

9.       WIJ    MAKEN    DIE    MllzIEK,   I}US     WIJ     WILLEN     HAAR     BEZITTEN!

Een  bespr.el¢i,ng  Vam  het  boel<  ove¥'  Ja23í3  Van  RudH
Koopmcms  en  een  sógnaz.emeïï±  van  áe  bewegáng  vcm
b:rrrpr.ovóserenáe  rrrusóci,  tn  Neáer.Z,cmá  en  VZ,aanáeren.

E`r  ligt  nu  al  een  paar  maanden  een  Nederlands  boek
over  Jazz  in  de  boekhandels,   dat  om  een  aantal  re-
denen  de  moeite  waard  is,   om  in  dít  nummer  van  KF
genoend  te  worden:   "JAZZ,   improvisatie  en  organi-
satie  van  een  groeiende  minderheid''van  Rudy  Koop-
mans.   In  dat  boek  vindt  de  lezer  een  uitgebreide
inleiding  van  Koopmans   zelf   (  zo'n  50  pagina's   )
waarin  hij , .middels  een  gesch-iedschrijving  van  de
Jazz  zijn  basissteiiing  iiiustreert: ''. . .dczt  ee7t  é7t-
zóch±  i,n  de  áazzrrrruEri,ek  rïieb  we7,  mogezÁ,ál<  ós3  wa:}'r
rieer  men  2ïi.ch beperkÍ;  Í;ot  heÍ;  pr.oáuk±  zez,f :   áe  rrru-
zèek .... Beeláenáe  ku:yisÍ;en.  Z,i,ter.cïtu;ur',   ft7,m,  toneez,
en TmÁ.zóek l<u:yi:nen.beschouibá woT.áen  als  behor.ená  tot
het  r`óól<  áer  óáeëen  -  om het wa,±  pLech±sbctióg  be
zegg?m.   Zoals  7,cï:ng23cüner.:ha:md  áeáer.een  weet ,   dáe
ri,eÍ;  op  z±án  aeh±erhoofá  geüalLen  ós>   2ióán  áe  heeÏ.-
sende  óáeëen  die  vcm  áe  heer.semáe  klasse''.  De  "n-
ziek  van  de  onderdrukte  klasse,   zo  betoogt  Koopmans
verder,   is  enerzijds  de  uitdrukking  van  hun  verzet
tegen  de  onderdrukking,   andei'zijds  de  uitdrukking
van  hoe  de  heersende  ideëen  -  en  dus  de  heersende
muziek  -  het  denken  en  de  nuziek  van  de  onderdruk-
ten  beinvloedt.  Op  het  inleidend  artikel  van  Koop-
mans  volgen  twee  uit  het  Amerikaans  vertaalde  ar-
tikelen,   die  met  dezelíde  sleutel  de  muziek  van  de
Amerikaanse  neger  analyseren:   Het  voorwoord  bij
''BZ,aek NcïkhorLaLósm  cmá  Í;he  Revo7,u±óon  bn Musí,e''
van  Frank  Kofsky  en  een  biografie  van  Oz'7'zeÉÉe   C`c7Ze-
77zcz7z  van  de  hand  van  A.B.Spellmann.   In  deze   artike-
1en  worden  de  verhoudingen  duidelijk  weergegeven:

de  muziek  van  de  zwarte  onderlaag  van  de  Amerikaan-
se  maatschappij  weerspiegelt  de  dagelijkse  ellende
van  die  onderlaag  én  het  verzet,   dat  daartegen  ont-
staat;   voorzover  deze  muziek  te  exploiteren  is,
valt  ze  in  handen  van  blanke  producers  en  kritici,

•.    die  niet  nalaten  de  blanke  epigonen  van  de  zwarte
jazznusici  als  belangrijker  naar  voren  te  schuiven-.-(   "Wij  maken  de  muziek,   maar  zij   bezitten  haar");

telkens  wanneer  een  stromíng  in  de  Jazz  door  blan-
ken  overgenomen  is  en  ontdaan  is  van  zijn  verzets-
1ading,   volgt  een  nieuwe"stijl",   die  de  jazznuziek`térug  aan  de  neger  geeft.   Deze  twee  artikeien  -  en

de  inieiding  -  máken  het  boek  tot  een  beiangrijke
aanwinst voor de  politieke  muziekbibliotheek.

Hierna  volgt  in  het  boek  een  geschiedschrijving
van  de  Nederlandse  Jazz.   Opvallend  is,   hoe  deze
beschrijving  veel  minder  de  ontwikkeling  van  de
Jazz  verklaart  vanuit  maatschappelijke  ontwikke-
1ingen.  Dat  ligt  uiteraard  aan  het  feit,  dat  in
eerste  instantie  Jazz  in  Nederland  een  echo  is  van
de  Jazz  uit  Ameríka,   voor  zover  die  via  de  commer-
cieie  kanaien `naar` hier geexportèerd wordt  door
|'hen,   die  de  muziek  bezitten''.   Het  is  in  het  be-
gin  niet  veel  neer  dan  het  modieus  kopieren  van
de  riuziek  van  de  Amerikaanse  neger,   los  van  de
maatschappelijke  kontekst,  waarin  die.muziek  ont-
stond.   Slechts  wanneer  de  negermusici  naar  ons
land  komen,   om  hier  hun  muziek  te  slijten,   dringt
hier  iets  van  de  maatschappelijke  lading  van  de
Jazz  door.  Onder  invloed  van  het  "anti-autoi`itaire"
protest  van  Provo  en  de  weerklank  van  mei'68  in
onze  contreien  ontwikkelt  zich  in  Nederland  en
Vlaanderen  een  eigenzinnige  beweging  van  improvi-
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nings  ter  ondersteuning  van  vietnamdemonstraties
e.d. ,   maar  het  medíum  zelf,   de  geimproviseerde  mu-
Ziek  blijft  uitsluitend  de  drager  van  de  muzikale
pretenties  van  de  muzikus;   blijít  ontoegankelijk
voor  een  publiek,  breder  dan  een  groep  ingewijden.
De  muziek  zelf  wordt  niet  gedemokratiseerd,   ze
blijft  het  bezit  van  wie  haar  maken.  Daaruit  volgt
dát  die  muziek  nuttig  ís  voor  wie  haar  naakt  en
dan  houdt  het  op.   Deze  beweging  bevrijdt  de  muziek
en  zet  ze  dan  neteen  weer  gevangen:   de  politieke
strijd  van  de  arbeidersklasse  in  Nederland  en
Vlaanderen  wordt  niet  in  deze  muziek  gereflekteerd
en  ondersteund;   de  maatschappelijke  positie  van
die  klasse  is  niet  het  thematisch  uitgangspunt  van
deze  muziek;   de  muzikaie  referentíe  van  diè  kiasse
wordt  genegeerd  als  noodzakelijk' startpunt  van  de
ontwikkeling  van  politíeke  nuziek.

Jan  Smeets.

26
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serenden  misici.   Deze  beweging  provoceert  de  heer-
sende  muziektraditie.  Ze  vindt  enerzijds  haar  bron-
nen  in  de  muziek,   die  de  opkomende  politieke  bewe-
ging  onder  jonge  negers  in  Amerika  begeleidt,   an-
derzijds  in  de  muziek  en  de  theoriëen  van  Eisler
en  de ai.beidersnuziekbeweging in  het  Duitsland  van
de  jaren  dertig.   Ze  verzet  zich  tegen  het  heersen-
de  systeem  van  muziekproduktie  en  distributie  en
wordt  er  door  genegeerd.   Ze   ís  gedwongen  om  haar
eigen  produktiesysteem  te  ontwikkelen  en  haar  ei:
gen  publiek  te  organiseren.   De  belangrijkste  na-
men  uit  deze  beweging,   die  tot  de  dag  van  vandaag
blijft  groeien,   zowel  wat  publieke  belangstelling
als  wat  beoefenaars  betreít:  Willem  Breuker,   Mi-
scha  Mengelbei.g,   Leo  Kuypers,   Han  Bennink,   Theo
Louvendie,   Hans  Dulfer,   Maarten  van  Rechteren  A1-
tena  oí  groepen  als  het  Muziektheater,   de  lnstant
Composers  Pool,   De  B.V.   Iïaast   en  in  Vlaanderen  de --
groep  W.I.M.

Wat  het  boek  betreft  is  het  hier  een  beetje  mee  op.
Het  besluit  met  een  serie  interviews  met  m.n.   de-
ze  laatste  mus`ici,  waarin  maar  een  chaotisch  beeld
te  vinden  is,   van  wat  hen  beweegt.   Maatschappelijke
erkenning voor hun  muzíek,   die  nadrukkelijk  zich
wil  ondei.scheiden  van  de  muziek  die  maatschappelijk
erkerid  wordt  als  de  belangrijke,   de  heersende  mu-
ziek-is  de  tegenstrijdigheíd,  die  zich  het  sterkst
opdringt  uit  die  interviews.  Wanneer  je  de  strijd
en  de  muziek  van  de  improviserende  musici  konfron-
teert  met  de  vraag  van  Eisler  (  die  hij  de  arbei-
dersklasse  als  sleutel  gegeven  heeft  voor  de  beoor-
deling  van  muzièk   )    :    ''Voor.  z4)ée   és   czeze  7772Ázzek  7ca4t-
É¢g  ?",   dan  is  hèt  moeiiijk  om  tot  een  positief
antwoord  te  konen.   Immers  houdt  de  stijd  van  deze
beweging  op  bij  de  emancipatiestrijd  van  de  impro-
viserende  musikus:   hij  wordt  zijn  eigen  kompohist.,
zijn  eigen  producer  en  zijn  eigen  distributeur  en
hij  voert  zijn  eigen  acquisitie  en  zo  probeert  hij
zijn  muziekpraktijk  te  bevrijden  uit  de  klem  van
de  heersende  verhoudingen  in  de  muziek.   Maar  hij
schakeit  äijn  muziek  niet  in  in  de  strijd  van  de
ontvoogding  van  de  arbeidersklasse.   Goed,   zo  nu
en  dan  solidai.iteitskonserten  en  muzikale  happe-  `

Izams   DULf`er
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10.       EEN     B0EK[NPLANK    MET    GATEN

De  r.edrik±te  heeft  gemeemá  er.  goeá  aa:n  te  doen bóá
de  tn  áát n:urmrier  ver>zcüneLáe  cïr.btkeLen  een btbLí,o-
gr.afietje  te  pLaa±sen.  We  hebben hebben rïhet  de
pr.eterii.e  hi.er.mee  voneti.g  te  zi.jn,  rriaaÏ.  we  hopen
weL  op  deze  mcmi,eri  áe  Lezer  áke wcï±  di,eper  ím  áe
mcL±er.óe  wü  ári,ken  een  E3etáe  tm  de  ]:rug  te  geven.
84j  ez,k  onáer.áeeL  hebben we  als  "Luister.tí,p"  ool<
eem  paari  gr.cürmofoorïpZ,a±en  verïmez.á.   Mí,ssclúen  een
eer.sbe  acimzet  voor  óe  poLÉtí,el<e  di,sco.

VOORWAARTS   EN   NIET   VERGETEN
''Materialien  zu  einer  Dialektik  der  Musik'`  is  een
verzameling  van  geschriften  van  Hanns  Eisler.   Zijn
theoretiese  bemerkingen  over  muziek   (voordrachten,
notities,   artikelen  en  interviews  )  hoe  fragmen-
taries  ze  ook  mogen  lijken,   zijn  een  hechte  en
koherente  basis  voor  de  ontwikkeling  van  een  mate-
rialisties  denken  over  muziek.   ''Die  Erbauer  einer
neuen  Musikkultur"  is  een  manifest  voor  musici,
die  zic.h  iü  willen  schakelen  in  de  maatschappelij-
ke  strijd,   dat  nog  maar  weinig  aan  aktualiteit
verloren  heeft.     ''Voor  wie  is  deze  muziek  nut-
tig?"  stelt  Eisler  in  dat  artikel  als  vuistvraag
voor  de  beoordeling  van  muziek  op  haar  maatschap-
pelijke  funktie.  Andere  artikelen  in  het  boekje"Materialien",   zoals  "Einiges  über  das  Verhältnis
von  Text  und  Musik",   ''Uber  die  Dummheit   in  der
Musik"  en  ''Inhalt  und  Form"  behandelen  problemen
waarmee  de  muziekpraktijk  van  dit  moment  nog
alleszins  worstelt.   Het  boek  is  in  1973  uitgege-
ven  bij  Philipp  Reklam  jun.   Leipzig.
Het  verzameld  werk  van  Eisler  is  uitgegeven  bij
Deutscher  Verlag  für  Musik  -Leipzig.   Geredigeerd
door  Stephanie  Eisler  en  Manfred  Grabs.   Met  name
Band  1   ''Schriften     1924  -  1948"  bevat  veel  belang-
rijk  materiaal.   Het  verzameld  werk  bestaat  uit  10
banden.

Bij   de  SUN,   Nijmegen  is  een  selektie  uit  de  boven-
st.aande  "Matei.ialien"  verschenen  onder  de  titel:
''Politiek  en  Muziek".   "Bouwers   aan  een  nieuwe  mu-
ziekkultuur"  is  een  van  de  geselketeerde  artike-
1en.     I.iederen  van  Hanns  Eisler  vind  je  in  de  bun-
del   "Ausgewählte  Lieder  V".   Met  name  "Lehin",   ''So-
1idariteitslíed",   ''Rote  Wedding",   e.a.   zijn  opge-
nomen  met  pianobegeleiding.   VEB  Deutscher  Verlag
für  Musik,   Leipzig.   ''Sinn  und  Foi.m  -Sonderheft
Hanns  Eisler"  beschrijft  in  een  aantal  artikelen
de  praktijk  van  Hanns  Eisler  en  zijn  polemieken
met  vriend  en.  vijand.   Met  name  het  ai.tikel  van
Sergej  Tretjakov  vertelt  onder  welke  omstandighe-
den  Eisler  in  het  vooroorlogse  Duitsland  muziek
maakte .
VEB  -  Deu±sche  Sc:ha:1ïpLaéten  Ber.Ltn  DDR  heeft  een
útstel<enáe  ser.Íe  Ei.sLer  pZ.aten,  waa]{ri)an  i.n  áit.
ver.bcmá  áe   "KLt:ngenáe  Dok:uiritenÍ;e" ,  waaÏ.op  E£sZ.er.
zóón  ei,gen rrïuzi,el< útvoer.t  en bespr.eek±,  l)ez,a:ng-
rijk  zójn.   ''Ernst  Buseh  1"  vcm PZ,äme  Ver7,ag,  Dor.t-
rrru:nd,  ós  een  pLaat met  een  per.fek±e  útvoer.bng  vcm
een  acmtal  Etster.  Z,Éeáer.e:n.   De  VEB  Deuésche
Schaltpza±ten heeft  í,n haa]p  fonds    een p7,aa:± rriet
de  lri,teL  "Vöï:kj2r.,  hör.t  áke  Sógriale" ,  met  koor.-
Vepsóes  vcm  Dui,±se  (EósLer)   en  bnternabi,oínale  ccr.-
beí,áer.sLi.eáer.eïn.
TensLotÍ;e  verirriezden we  een  zri,tvoer.i;i'ig  vam  ''Dí,e
MiÁ:±ter,   r.el<onst:rru:i,er.te  Fassumg  áes  Ham.s  Ei,sLer.s"
wi,tgegeven  door.  Archi;Üs  beí,  deÏ.  Deu±sche  äkaáemí,e>
Ber.Z,óán.
De  pzaat  ''Voor  Vi,ët:nan">  waar.op  Mor.genr.ooá  -  Rot-
ter.ácm  Nedeï.Z,cmáse  ver.si,es  vcm heÍ;  EósLer-Teper-
tcitr.e  7Äitvoer.b,  i,s  heLaas  wi,tverkoch±.

Twee  boeken  betreffende  Kurt  Weill:   "Über  Kurt
Weill",   met  bijdragen  van  Adorno,   Becker,   Bloch,
Piscator,   Mehring,   e.a. ,   en  "Ausgewählte  Schrif-
ten"  van  Kurt  Weill,   beide  in  1975  uitgegeven
door  Suhrkamp  Verlag,   Frankfurt.
Drie  belangrijke  zangbundels  van  het  Duitse  ar-
beidei.slíed:   ''Das  Arbeiterlíed",   Reklam  Leipzig,
geredigeerd  door  lnge  Lammel;   ''Lieder  der  Partei,
das  Lied  im  Kampf  geboren,   Heft  10",   VEB  Friedrich
Hofmeister    Musikverlag,   Ijeipzig;   ''Lieder  der
Agit  Propgruppen  vor  1945",   samengesteld  door  lnge
Lainnel,   ook  uitgegeven  door  Friedrich  Hofneister.
Voor  onderwijsmensen  noemen  we  Paul  Dessau:   ''Mu-
sikarbeit   in  der  Schule",   Verlag  Neue  Musik,   Ber-
lin.
Nederlandse  literatuur  die  doorgaat  op  de  princi-
pes  van  Eisler:   "Gehoord  en  ongehoord"   van  Konrad
Böhmer,   Oosthoek,   Utrecht   1974,   inet  onder  andere
een  aantal  belangrijke  opstellen  over  muziekon-
dei.wijs.   En   "Komponeren  voor  De  Maatregel"   van
Louis  Andriessen,   in  Te  Elfder  Ure,   nummer  19
(SUN  Nijmegen)  .
In  "Gij   zijn  Kanalje,   heeít  men  ons  verweten",   de
lijvige  liedbundel  van  Jaap  van  de  Merwe,   vinden
we  op  blz.   199  een  artikeltje  over  de  koren-bewe-
ging  in  Nederland  en  op  blz.   269  een  ai.tikeltje
over  de  nuziekbeweging  van  de  AJC.   Uitgeverij
Bruna,   1974.

HOW   CAN   I   KEEP   FROM   SINGIN'?

De  Amerikaanse  volksmuziek  is  om  drie  redenen
nogal  belangi.ijk  in  de  kontekst  van  dit  nummer:
A11ereerst  is  de  Amerikaanse  volksmuziek  een  sa-
mensmelting  van  elementen  uit  de  volksmuziek  van
de  emigranten  uit  de  gehele  wereld.  Verder  heeft
de  Amei.ikaanse  Volksmuziek  steeds  vitale  banden  ge-
had  met  de  politiek  muziek  in  Amerika.  Het  is  bij-
voorbeeld  erg  moeilijk  om  mensen  als  Joe  Hill  en
Woody  Guthrie  uitsluitend  te  rangschikken  onder  de
politieke  of  de  volksmuziek.  Tenslotte  is  de  Ameri-
kaanse  volksmuziek  de  belangrijkste  bron  voor  de
popmuziek,   zoals  die  heden  ten  dage  het  nuziekle-
ven  domineert  en  als  zodanig  een  belangrijk  hou-
vast  voor  wie  in  de  popmuziek  verzetsmomenten
naar  voren  wil  halen  of  een  verzetslading  wil  ge-
ven  aan  zijn  muziek.
Met  de  volgende  drie  boeken,   die  twee  dingen  ge-
meen  hebben,   namelijk  dat  ze  geen  onderscheid
maken  tussen  zwarte  en  bianke  muziek  én  dat  ze
liedjes  én  artikeltjes  over  de  volksm-úziekprak-
tijk  bevatten,  kun  je  een  aardig  overzicht  krij-
gen  over  de  politieke  volksmuziek  in  Amerika."Ilard  hitting  songs  for  hard  hit  people" -van
Lomax,   Guthrie  en  Seeger  is  een  standaardwerk
waai.in  de  verwevenheid  van  strijdmuziek  en  volks-
muziek  ontegenzeggelijk  duidelijk  wordt.  Het  be-
handelt  de  periode  tot  de  tweede  wereldoorlog.
"Éepi.ints  from  The  People's  Song  Bulletins"  vat
de  vruchten  samen  van  de  opleving  van  de  volks-
muziekbeweging  na  de  oorlog.   De  derde  golf ,   de
opleving  die  de  volksmuziek  kende  in  de  jaren  60,
onder  invloed  van  de  studentenbeweging,  de  anti-
Viëtnam-beweging  en  de  emancipatiestrijd  van  de
negers,  vinden  we  terug  in  de  bundels  "Broadsides
1  en  11".   Deze  boeken  zijn  uitgegeven  door  OAK
Publ. ,   New  Yoi.k.
"The  Folk  Music  Source  Book"  is  een  soort  encyclo-
pedie  voor  de  Amerikaanse  volksmuziek.  Ze  ís  zeer
uitgebreid,  noemt  platen  en  boeken,   adressen  van
uitgevers  en  insti.umenten-makers.  Uitgeverij :
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Alfred  A.   Knopf ,   New  York.   Verder  zijn  zeker  nog
belangrijk  de-bundels  "Songs  of  Work  and  Protest"
van  Edith  Fowke  en  Joe  Glazer,   Dover  Publ.   Inc. ,
New  York,   en. de  OAK  publicatie   ''Folk  Blues"  van
Jerry  Silvernan.  Voor  de  liedjes  van  Joe  Hill  ver-
wijzen  we  naar  het  zangbundeltje  van  de  lndus-
trial  Workers  oí  the  World,   294  Middleton  Road,
0lden,   Lancashire

Wa±  áe  pLä±en bebr.ef±  bepeTken we  ons  bob  ''Bowmá
for  GLor.g"  vcm  Woodg  Gwbhï.óe,   "Talki;iiig  Urïion"  vcm
The  äkmcï:i!inc  Sb:i'iger.s.  beóde  FoZ:lwaüs  ljp' s.
"BÏ.oaásóde",  drLe  ljp's  met Pete  Seeger..  PhóZ,  Ochs.
Peter  liaFar.ge.  The  Fr.eedr]m  Só:i'iger`s  e.a. ,  ook  Van
FoZ:laj)ags.     "Comtr.g  Joe  l,tve"  vcm  Va:i'iguar.á  en
''1  hc[be  1:he  Cap£t;ali,st;  Sgstem"  door.  Bcrrbr.a  Dcme
op  Par.aáon.

EEN   VOLK   IN   BEWEGING   ZINGT

ltalië,  Spanje,  Poi.tugal,  Chili,  Griekenland,
maar  ook  landen  als  Angola  en  Zuid  Afrika  brengen
op  dit  moment  muziek  voort  die  de  arbeidersbewe-
ging  ondersteunt.   In  al  deze  voorbeelden  is  het  de
oplaaiende  arbeidersstrijd  die  de  muzíekbeweging
opstuwt;   Er  is  weinig  geschreven  materiaal  be-
schikbaar  over  deze  muziekbewegingen   (in  dit  num-
mer  in  ieder  geval  twee  artikelen  over  ChileenseÉ-
politieke  muziek) .  Wel  vonden  we  ''Culture et di-
mension  politques",  .geschreven  door  Mikis  Theo-
dorakis,  met  een  voorwoord  van  Rogier  Garaudy,
uitgegeven  bíj  Flammarion,   1973.   Platen  zijn  er
des   te  meer.   Linkse  boekhandels  -De  Rooie  Rat
ín  Utrecht,   Sjaloom,   Odijk,   Van  Gennep,   Amsterdam
e.a.   -zullen  je  zeker  aan  meer  titels  van  pla-
ten  en  aan  de  platen  zelf  kunnen  helpen.

ItaLóë:   ''Rosso   coLor.e  áeLL'   cürior.e"  vcm  Ä:rigeLo
Ber.toLi  -  een pzcia±  voL  strájdlóeááe,s  en voZ,l<s-
Uedóes3  Neue  Wett,   5  Kötn  1,  Wer.der.sÍ;r..   23.
In  de  bak:ken vcm  een  aa:n±al  ttnkse  boel<hamáets
2€weryüen p7,a±em  vcm  Dcïr.óo  Fo   em  PaoLo  Ci,arc;há  d;i,e
brL  di,Í;  verbamá  zeeri  áe moeóte  waar.á  zi,jn.
''Ccm23one;re  áeLL'   i;rrri,gr.cÏ±áone  1   en  2" 3   Z,óeder.en
vam  ltaL£aa:mse  gastc[rbeóder.s  í,n Bez,góë,  een ui,t-
gaDe  vcm  áe  Urïi,üer.si,tett  vam  BrusseL.
Spamáe:   De  pZ,acü;  vcm  Carz,os  Amdrec)u,  mei;  ouáe  en
nke:iÁ]úe  Spacrnse  str.i,J dlí,eáer.en  "Pr.ohi,bi,dc) ,  7Á.n
peupz,e  erL  Lutbe..   Espagne"  vam  ui,tgever.  Ea:pr.essóon
Sponbcmée,   11  Rue  Ber.ncmá.  Palí,ssy,   75006,  Pcïr.í,s.-:=-
Op  eerL  pLaa±  van  Rcünon,  uktgegeven  áoor.  Tr.í,kont,
8  Mü:mchen  80.  Josephsbur.gsbTasse  16,   stacm
''Ca±aloni,cm Pr.otesb  Sorigs".  Tr.i,korït  heef t;  br.ouüeris
eTg  Vee7,  Dui,tse  en i.n±e]íynati,onale  str.ójdmáztek
bn  lma]9  forids:  Vrciag  een  foLderÍ;óe!
Ernst  J3;sch  2,  vcmvp7,ä:ne .Ver7,ag: Dorimumá,   staäm
dukÍ;se  vers£es  vcm  Spaa:mse  Lóeáer.en uit  áe  buï.ger-
oor.7,og.   Ool<  Foï:labags  heeft  ÍÄbee  p7,crien  met  Ame-
Ti,kacmse,  Duótse  én  Spacmse  LóedererL met  betrek-
ki,mg  tot  de  Spaamse  Bwr.geroor.tog  "Soi'igs  of  the
Spari,sh  Ci,vú  Wcïr." .
Por.i;ugal  7,ever.±  h,et  w€Ï.k vcm  José  Ä1f.onso.  Wtá  heb-
ben het  p7,abe:iíirrie/rk rïiet kumen  achberihalen maa:r.  áe
Ltn:l<se  boekhcmáeL  hetpt  áe  we7,  ver.áer..  BÉj  EíË-
pr.essi,on  Spon±crnée  ós  een  pZ,aa±  voZ,  str.í,Ódmuzóek
wi,Í;  PorÍ;ugal  ui,tgegeven  oriáer.  áe  Í;í,te7,  ''Raái,c]  Re~
nw%rcáen#o':á%UZuóóÏÉe%ódeÈ#np°vratmugd%LbsrnaeáLóoP8°tpau±t%ónr,.

vLak.  ri,a  áe  o:rrriúen±ezÁ;rig.   De  Clri7,eerise  rrruz+e.K  wor.d±
órL  oris  7,cmá  ver.spr.eáá  áoor  de  Sttch±tng  T/r.óje  MiA-
zóek  (De  Vor.k  2.  Odkjk  ) .   Ze  hebben  een  2ieer.  ui,t-
gebr'eóá  fonás  vcm  Chi,Leense  iTiaar  ook van ärgerïb+jri:
se     erL  cmáere  Zúd:A]rieÏ.í,kacmse  po7Á,ti,eke  E3c[mgers.
Vraag  even  áe  fonás7,óás£  aam.  Twee  vcm  áe  veLe
ClúLeense  pZ,aken  di,e  op  dké  momen±  be  l<rijgen  zi,in
wó7,Z,en we  er.  even ui,b7,óch±en:   ''Chbi,Z,e  septiembr.e
1975"   em  ''EZ,  Der.eeheo  áe  vi,vór  en  paz".13eóáe  lj.P.'s
zéán  vcm Th,cJ;or.   Jcma   en  23í,jn  eerL  hcjogtepunÍ,  tn  de

Ch;kz,eemse  potitiel<e  rrruí2i,ekbewegi,ng   (  útgcwe  DICÄP)
Heb  A:ngoz,cikomóté.   Ciait.enbuÏ.ö  -25ï,  Amsberácöri,  ver-
sprei,d±  een L.P.  waar.op  geái,clúen3  toespr.aken  en
Li,eáererL  ui,Í,  Ä:yigoz,a,   Moz3cü'nbóq.uÍ3 ,   K!aa:pveï.di,sche
Ei,Z,cmáe:n  en  Sao  Tomé.  De  gr.oep  Jabula ui,t  Zúá
Afr.i,ka bez3ochk  onlcmgs  ons  tcmá.  met  een r.eperéoú?e
Vcm  zeer  Vótale  VerzeÍ;sirru23óek.  Bi,j  hum  c)ptr.edems
ver.koch±en  ze  oo-k. p7,cr±en  (vTaag  óe  boekhcmáe7,aaï.) .

Cuba hoor.b  úgerL1í,ál<  ri;i,et  i,n  áe23e  kakegorte,  rnac[Ï.
om  heL  gevaar  Í;e  ver.rr[hááen,  áe  rmáz+ek  vcïn  Cuba  over'
te  s]uacm,   ri,oe;men  we  hi,er.  een  ver.2ïcürieL-Ij.P.  ú1;  áÁ,t
soei,aLóst;i,sche  tcmá:   ''Nuova Tr.ove",  heet  de  ptact±.
Ze  ós  úÍ;gebr.ach±  áoor.  Vencer.emos,  Postbu-s   590,
Ut;rech±.  Het  i,s  een  goeá vósótekacïr.bie  voor  een
zeer  r]tóke  en  omcï:i'igr.ójke  poLótie7<e  rrïuzóekbewegbmg.

Nog  drie  liederenbundels.   Er  is  een  song-book  van
Victor   Jara   verschenen:   ''His  liíe  and  songs"  uit-
gegeven  bij   Elm  Tree  Books,   Londen.   Verder  bestaat
er  een  bundel  ''Venceremos"  met  liederen  van  alle
belangrijke-Chileense  zangers  en  groepen,   uitge-
geven  door  VEB  Lied  der  Zeit,   Berlin.   Deze  bundel
is  "bearbeitet  für  Gesäng  und  Klavier".   Tenslotte
de  bundel  ''Mit  der  Gitarre  auch  die  Knarre. . .
Politische  Songs  aus  Latein  Amerika",   uitgegeven
als  nummer  van  Alternative,   oktober   '72,   Berlin.

EEN   ZANGER   IS   EEN   GROEP

Liederen  en  theorie  over  het  Nederlandse  Volkslied
vind  je  in  de  volgende  boeken:  ''De bloeitijd  van
het  Nederlandse  Volkslied"   van  M.   Prick  van  Wely,
De  Toorts,   Haarlem;   "Adelijn,   bruin  maagdelijn",
B.W.E.   Veurman,   Uitg.   West  Friesland,   Hoorn     en
''Het  Antwerps  Liedboek"  datvol  staat  met  Middel-
eeuwse  liederen  en  balladen  en  verklarende  tekst.
(  haal  het  even  uit  de  bibliotheek  ).

''Een    zcÏ:yiger.  ós  een  gr.oep"  í,s  áe  btte7,  vcm  de
ni.euwe  L.P.   van  Wames  vcm  áer.  VeLáe>  di,e  nèet  na-
7,aa±  23i,jn  i;yrÜZ,oed ú±  te  oefenen  op  Neáer.Z,cmáse
en  Vtaarrise  st;r.ójökiÁ1tuurgroepen.  Ui,tg.  PlúZ,tps.
De  lrï±ernaúonale  Nï,euiúe  Sceme  heeft  twee  ri,e:iáibe
lj.P. s  voZ,  schóbberenáe  ti,eder.en úÍ;gebr.achi;,  di,e
over.gens met alle  Li,eder.en wi,t;  vori,ge  pr.ogr.mma' s
te  vtnáem  zíán  i,n het;  Z,i,edboek,dst  ze    út;gegevem
hebben..   ``L±ederen  en  BaiLad.en"   geheten,   evenaLs  áe
twee  lj.P.'s.   (   Her.Í;straat  73   2100,   Deume.)
Vcm Wcú1jer.  de  Buck  ztjn  er  bí,j  PlúU,ps  verschót-
Z,enáe  L:P. 's  ver.schemen.  De  1,aa±ste  ás  geh-ee7,  ge-
wi,iá    aan het,  werk  van  de  Vtaarrise  poLí,tí,el<e  zanger.
ui,t  het;  begón  vcm  dez3e  eeum,  Kar.et  Waer.È.

Neáer.7,c[ná  l<enÍ;  ei,genlLjl<  geen  echke  poZÉtóeke  za:ri:-.
ger's3   en  mi,sschóen  doem  we  met;  dóe  ú,tspr'aak  Cobu
Schre£er.  weL  hel;  meest  ±e  kor.t.  Haar.  pzaa±  ''Rebez,-
se  meí,á"  áóe  áoor  uótgever.  NEGRAM  rim-of-meer.  ge-
bogcob  wor.db>  ver.di,erï±  het  om  Sriet  i,n  r.oofd:ru.k
Ée   üer'sc372t7.7té272.   Ze   is   druk   doende   een  boek   samen
te  stellen  over  de  vrouw  in  het  volkslied.   Vcz7t  der
Mer'we  heef.b,  meÍ;  Rob  vcm  de  Meeberg  e.a.  Neáer.-
tanáse  poti,tóel4e,  Z,i,eder.en  op  áe  pLast  geí3et;:   ''De
Opr.oer.kr.aáe¥.s",   een  Var.agraïn,  ós  áaar  een  voori-
beÉ2ZcZ  tJcz7t.   Het   al   eerder   in  dit   nummer   genoemde
boek  "Gij   zijt  kanalje,   heeft  nen  ons  verweten",
van  Jaap  van  der  Merwe  staat  boordevol  1iederen
en  informatie  uit  het  verleden  van  het  politieke
lied.   Bruna  heeft  van  Jaap  van  der  Merwe  ook  de
bundel  ''Verzet  per  kouplet"  uitgegeven,  met  recen-
te  politieke  liederen,   ook  Nederlandse.

Janviool  is  het  orgaan  van  de  Nederlandse  volks-
muziekbeweging.   Het  blad  krijgt  steeds  meer  aan-
dac.ht  voor  het  politieke  lied  en  wordt  daarom  ín
dit  verband  steeds  interessanter.   Redaktieadres :
Stadionweg  234",   Amsterdam.   Vaak  vind  je   in  de
kolommen  van  de  Groene  goede  artikelen  over  po-

28
www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



litieke  muziek,   over  de  avant-garde,   analyses  van
het  popgebeuren,   e.d.   De  Groene  is  ongetwijfeld
het  enige  Nederlandse  weekblad,   dat  thuis  is  in
de  strijdkultuur  en  dat  door  zijn  signalementer.  en
kritieken  díe  strijdkultuur  ondersteunt.

In  Duitsland  zijn  er  een  half  dozijn  politieke
zangers  van  belang.   Bij  Rowolt  zijn  al  ettelijke
verzamelbundels  uitgegeven  van  mensen  als  Bier-
mann,   Degenhardt,   Neuss,   Husch,   Süverkrüpp,e.a.
Rowolt  gaf  onlangs  ook  een  bundel  opstellen  en
analyses  van  het  werk  van  Biermann  uit  door  Rudy
Dutschke,   Wolfgang  Abendroth,   e.a. :''Ich  hab  mir
eingemischt".   Over  Frans  Jozef  Degenhardt   is  er
in  1972  een  boek  verschenen  bij   de  Richard  Boor-
bergverlag  in  München,   "Frans  Jozef  Degenhardt",
met  teksten,   analyses  van  teksten  en  verslagen
van  het  werken  met  de  liederen  van  Degenhardt  in
het  onderw±ís.  Wat  g¥.cüm.of.oorïpZ,aten  betr.e]-t  be-
per.l<en  we  ons  toÍ;  áe  voornaairiste:   DÉe  van  Bi,er.-
rnanm  ztán  útgegeven  door.  Ci3S   (   Hoor  voor.ai  ''Es
gtbt  eón  lieben  for.  der.  Toá"  en  "Hugenotenfr.i,eá-
hof f". )   Di,e  Vcm  Degenhar.d±  staan  op  PoZ,iudor..   (M.
rL.   "Wahz,fahr.t  zuiri  Btg  ZeppeLtn"   en  ''Korrmt,  cm  der.
Ttsch wmter' dem  Pf.Z,a:uirienba:uirien" ) .   Vcm  de  ander.e
Duótse  poLÉtáel<e  23anger.s  rwemen  we  hóer.  nog  Ktc"s
áer.  Geóger.,   dte  een  dr.i,etal,  I,.P. 's  ui,tgegeven  heeft;
vóa  Tr.ókorT±  Ver.Z,ag   en  áe  ptacd;   ''.1848"   vcm  Di,eter.
SüDer.l<ril:p3   met  zi,jn  bewer.l<i.ng  van  Z,teáer.eri  erL  qe-
di,chten  uí,t  áe  Dui,tse  r.evoLutte  vam  dat  jaar.3  uát-
gebr.acht  door  PZäne  Ver.Lag.

Potóti,el<e  zcmger.s  i,n  Fr.cmkï.tjk  zi.jn  ori,s  ni,et  be-
kend,  ij)eL  voï:ksza:i'igers  met,  eeri  poti,t±eke  tnsl,a{i ,
í3oal8  áe  Br.et;onse  troubadours  An  Tr.i,sl<ez,  en  AZcm
Stbvez,.   De  Laatste,wacrr  Bot;s  í,n  h.et,  ver'Leden  ení,tue
tteder.en  Vc[n  heeft  overgenomen,   i,8   t,e,  hor.etL  op  Fo-n-
tcma ,

KUNST,      KULTUUR     OF     KOOPWAAR

Wat   de  popmuziek  betreft   ligt   de  Dic-map   "Popmu-
ziek  -kunst,   kultuur  of  koopwaar"  van  de  Horstink,
Amersfoort,   nu  al   ruim  een  half  jaar  in  de  boekhan-
dels.   Het  bevat  een  verzameling  kritieken  en  analy-
ses,   niet   alleen  van  de  muziek,   maar  ook  van  het
bedrijf ,   dat  er  achter  zit.   "De  Rock-Story"  uitge-
geven  door  West-Friesland,   Hoorn  en  geschreven  door
Jeri.y  Hopkins   is   een  prima  boek   om  de  bronnenvan  de
Amerikaanse  Popmuziek.   De   roman   "On   the   Road"   van
Jack  Kerouac,   uitgave  de  Bezige  Bij,   is   eveneens
zeer  informatief  t.a.v.   de  maatschappelijke  achter-
gronden  van  het   ontstaan  van  de  z.g.   "Beat-genera-
tion".   Het   boek   "All   You  Need"   een  vrij   volledig,
maar  nogal  oubollig  overzicht  van   (   alle   )   mogelij-
ke  bronnen  en  bewegingen   in  de   popmuziek,   mankeert
met   name  op  h?t  punt,   waar  de  relatie  tussen  het
maatschappelijk  gebeuren  en  de  muziekontwikkeling
gelegd  moet  worden.    (   Het   fotomateriaal   in  dit  boek
is  bijzonder  rijk  en  verhelderend.   )     Het  boek   is
van  Tomy  Palmer  en  is  verschenen  bij   de  Gooise  Uit-
geverij.   Muziekkrant  OOR  is  het   enige  Nederlandse
orgaan,   waar  je  iets   steekhoudends  kunt   lezen  over
Popmuziek.   Het   ligt   in  elke  kiosk  te  koop.   00R-me-
dewerkers  hebben  ook  een  popenceclopedie  samenge-
steld.   Wij   hebben   'm  nog  niet   gezien.   Kijk   'm  even
in  in  de  kiosk.   Voor  de  situatie  van  de  Nederlandse
Popmuzíek  verwijzen  we  naar  het   "Popplan",   zoals
dat  ontwikkeld  is  in  de  verschillende  af leveringen
van  het  blad  van  de  KO-NVV,   de   ''Kunstenaarskrant".

Popriuziek kent  veel  verzetsmomenten,  maar  die  zijn
vaak niet  expliciet  te horen  jm bijv.  de  teksten.
Het  verschijnsel  "Rock'n  Roll"  of  "Punk"  is  een
vorm van maatschappelijk verzet:  het verzet van  jon-
geren tegen de   autoritaire,  geestdodende  gezins-
kultuur van de  jaren  50  - het verzet  tegen  de uit-
zichtloze  schrale marge waarim  de werkloze  jongere

van de zeventiger jaren zijn tijd moet stukkrijgen.
In dat verzet  zitten progressieve,  maar oQk zeer
regressieve  tendenzen.  Maar waar heE optreedE,
wordt de  scheidímg  tussen rmziek  en het maatschap~
p:lijk gebeuren opgeheven,  én de  scheiding tiissen
producent  en konsiment  (  "Wij  pissen  ín  de  zelfde
ba]dcen  als  ons  publiek,  en  dat kan Dfick Tagger niet
i[eer maken" ,zegt  Johnny Rotten van de Sex Pistols
ln een  interview. )  De verschijningsvorm van de o]r
tredens  van de groepen  en de rmzikale  irrmc± zijn
vaak direkter een provokatie van de bestaande orde,
dan de  teksten.  Chuck  Berry's  "School  Off",  de"SuTrrer+im-blues"  van Eddy Crochan,  nurmers van
Dylan,  als  "C»cford-Tcm" , "With  God  on our  side" ,"Masters  of War",  e.v.a. ,  de Vietnamliederen van
Country  Toe,  "Streetfightin'  Man"  van de  SLones
en  zeker ook een  aantal  teksten van de Sex Pistols
vori[en daar  stevige  uitzonderingen op.  "Its iry  life
and  1  do wat  1 want"is bepaald geen  socialistisdie
leus,  maar  ze   geeft wel  aan op welk niveau  jeugd-
revolte en rruziek elkaar treffen.

Binnen het  cQTmerciele  circrit duiken de  laatste
tijd  steeds  meer vrot]wen  op die  via muziek de  fe-
ministische  strijd ondersteunen.  De Amerikaanse
zangeressen lbri  Previn en ljavender Tane  zijn daar
de  duidelijkste voorbeelden van.

13etL   &   Br.aces   (    22,   Vi,car.s   Rciad>   I,onden  NW5   ),   Ftoh
de  (:(jLo]ne   (   Op  Ptäne   ).Ton-Steú'L~Scher.be   (   Tr.è-
kont,   ) >   I,ok;omot,Ève   Kr.euzber.g   (    Z   Ber.Z.Ín,   Schi}t;ter.-
str'asse   `Z,8   )   z.tán  voor.beez.áerL  vcm  bwi,tentayLdse  pop-
(`ir.oeperi,   di,e  hm  mu23i,ek  konseküent;  gebr..iäil<en  voor.
h_ct  ui,+(1r._age,r  ücm  een  cmtó-l<a:pi,tati,stèsch  st,amdpmt.
IrL  lileáer.Z,cmd  en  Vzaa.nder.en:   Bot;s   (   Font,aria   ).   Vui,-
1_(3  Mong   (   A.gú,at,~Gent   )   en  Wer.k  ón  Uttvoer.i,ng,   te
lwr.e,ri  op  het  si,ngtetje  "MÈnstens  rri,ni.rr[:uïritoon"  vcm
he,t  ii:W-:onger.enkont,akt  Noor.d  HoZ,Z,cmd,   sa)'rien  met  de
N.V.Vakband   (   Ui,tgcwe   U.iúverse.)   Tenstotte  rioerrien
ij)e  qr`aag  dc3  pr.a(>htúge  ptaat,  vam  Cc[rboon  uii;  Ijtm~
bur.rg   ''Wi,t,ste  nog.   koïïïpez,  ?"   over.  de  pr.obtemat£ek
•Ücm  de   ex-rrii,jrwerker.s.   UáLgave   Ki,Ltr.oy.

WAT   VERDER   NOG   KI=INKT   EN   BOTST

Twee  rubrieken   in   een,   tot   slot.   Deze   rubriekenzijn
wat  klein  uitgevallen,   deels  omdat  we  niet   achter
geschikte  literatuur   (   en  platen  )   zijn  kunnen  ko-
men,   deels,   omdat   boekenenplaten  die  er  in  thuis
horen  elders   al   genoemd   zijn.   Over  Jazz  verwijzen
we  naar  het  boek  van  Rudy  Koopmans,   dat   elders   in
dit  nummer  besproken  is  en  dat  een  uitgave  is  van
SUA-Amsterdam.   Koopmans   noemt   op   blz.   60     en   61   van
zijn  boek  een  dertigtal  boeken  over  Jazz,   die  zeer
aan   te  bevelen   zijn,   voor  wie  daar  meer  over  wil
lezen.We   nemen   er   een   paar   ovei.:   De   prismapocket
van   J.E.Berendt   "Jazz,   van  New  Orleans   tot  Cool"
en   "Wezen   en   geschiedenis   van   de   Jazz"van  M.W.
Stearns   ,   Zuid  Nederlandse  Uitgeverij,   zijn  twee
standaardwerkjes   van  de  blanke  geschiedschrijving
van  de  Jazz.   Daartegenover  staan  boeken  als   ''Black
Music"   en   "Blues   people"   van   LeRoi   Jones,     Apollo
Editions   Paperback,   N'ew  York  en   ''Black  Nationalisme
and   the  Revolut,ion   in  Music"   van  Frank  Kofsky,
Pathfinder  Press,   New  York.   Twee   autobiografische
bo.eken,   die  bijzonder  veel   inzicht   geven   in   de
maatschappelijke   omstandigheden,   waaronder  Jazz-mu-
sici   hun  werk  moeten   doen:"Lacíy   sings   the  blues"
van  Billy  Holliday   (   zwarte  beertje   )   en   "Minder
dan   een  underdog"   van  Charley  Mingus.

De  tweede  rubriek  is  theatermuziek.   Voor  zover  Eis-
1er  daarover  geschreven  heeft,   verwijzen  we  naar  de
eei`ste  kolommen  van  deze  bibliografie.   Behalve   dan
een  artikeltje  van  Meyerhold  in  verzamelde  ge-
schriften  over  theater,   (Rowolt)   hebben  we  weinig
steekhoudende  literatuur  gevonden.     We   staan  open
voor  aanvullingen  van  onze  boekenplank  en  zullen
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die  dan  ook  graag  in  onze  kolommen  aïdrukken.
PZ,cïken vcm  de  lrï±ernakhoria,le  Ní.e:iÁ]j)e  Scene  -  koLLe:k:.
ti,ef hebben we  al  genoemá.  J)e  Man:iiien vci.n  de  Dairi
hebben met  ''Het  speL  van  Ä:rigèLe  en  AáèLe"  een  zeer.
mooí,e  L.P.ui,±gebr.ach±.  Priotoog  werk±  aan  eem ni,e:u]be
L.P.  De  vorige  sÍ;cür[±  akweer.  ïäü  seí,zoen  '73-'74.
WcÏ±  ons  beÍ;ï?efÍ;  ás  het  dam  een beetáe  Tnee  op.

Peter  Koene,
Jan  Smeets.

11.      NIEUWS    VAN    HET    FRONT

MUZIEK   EN   MAATSCHAPPIÚ

In  Vlaanderen  is  onlangs  een  strijdorganisatie  voor
muziek  opgericht:   M.E.M.   (  Muziek  En  Maatschappij).
Een  stevige  beginselverklaring,  die  wij  mochten
ontvangen  vermeidt  onder  andere: ''M.E.44.   zt)éZ  %czczz.
akkí,vtéei,±ízn op rriLí,i;an±e wí,á ze  ái,enstbaar maken
aam  de  strtáá van  áe  cmbeídersl<1asse  op weg  riaar
een  soei,aLí,sÍ;í,se:he  maa±se:ha:Fpi,á" . . . ''Ze  2íal  i;heor.e-
tiseh  di2  roL  vcrn  dÍ2  l<u:iiist.  í,n het  bí,ázonáer  áe  ïrru-
2íiekkultu::ur  í,n  de kapüaki,sti,sche rriaa:±schcïppèá  orï-
deÏ.zoeken  ( . . . )   en tegetójk pr.ak±í,sch -  en  Z,uái,el<  -
í;iíispeLen  op  akbueLe  toestcmden bí,merL het  poZ,£ti,eke
en l<ulÍmez,e  gebewem" . . .Ze  zaL''k;onta:kéen met  ver.-
•wan±e  ak±áes  en best,aande  pr.ogr.esséeve,  cüri:±í,-kapttcr
Lástí,sche  gr'oeperi;nggn  LeggerL" . . . ''Ze  ij)í|  z£chzezf.
rï±et hi,erarchkes  orgari,ser.en:  eïke  bes7,uktvorrri:i,ng
gebe%z.t  czcz7t  de  Z)czsés''.   in  een  uitgebreíde  nota
(   vraag   'm  aan  bij  Mark  Desmet,   091-626983   )   be-
schrijft  M.E.M.   haar  toekomstige  aktiviteiten  onder
de  koppen:   interventie;   kreatie;   studie;   vorning;
animatie;   informatie.   Er  wordt  gewerkt  in  werkgroe-
pen  pedagogie,   studie,   produktie,   instrumentaal  en
vokaal  ensemble ,   interventiemuziek ,   vakbondswerk-
groep,  werkschrift  en  tijdschrift.  Al  bij  al  maakt
de  opzet  een  zeer  doordachte  indruk,   maar  ook  een
ambitieuze.   Het  betekent  ín  ieder  geval  dat  er  ook
in  Vlaanderen  muzikale  initiatieven  ontstaan,   die
zoeken  naar  diepgang  voor  hun  aktiviteiten,   zonder
het  praktische€Hëi;  politieke  aspekt  te  verwaar-
1ozen.  Het  elitaire  en  versplinterde  karakter  van
veel  muziekmaken  wil  M.E.M.   doorbi.eken  door  geen
muzieksoort  uit  te  sluiten  en  te  werken  aan  een
sterk  kontakt  tussen  producenten  en  konsumenten.
''M:usí,eó  makeri  en  speLen muzéek  op  staki,ngen,  beto-

gtngen. . .rrrusócó  ma:l<en  rrru.zí,ek>   te  gebrriäi,ken  door.
ar.beóáer.s. . .ar.bei.der.s  maken  en  br.erigen  rrïuz3í,el<  i,n
scüneruiier.ki;ng  meí;  musécá. . . gr.oter.e  anaLyser'enáe  of
bel<orrmerïéari,er.ende  vormen  (   seetehes)  woráen  ge-
mcïczkt. . . "  1ezen  we  als  taakstelling  voor  de  werk-
groep  interventiemuziek:   strijdkultuur  !   Je  kunt
lid  worden  van  een  van  de  werkgroe.pen,   je  kunt
"schriítelijk"  of  ''los"  lid  worden.  Meldt  je  daar-
voor  op  bovenstaand  telefoonnummei..   Leden  krijgen
in  ieder  geval  het  werkschift  toegestuurd,  met  daar-
in  de  vorderingen  van  de  verschillende  werkgróepen.

DE   KULTUURDISKUSSIE   IN   PROLETARISCH   LINKS

De  redaktie  ontving  een  melding  van  de  start  van
een  langlopende  kultuurdiskussie  in  het  blad  ''Pro-
letarisch  Links''van  de  lnternationale  Kommunisten-
bond  (  Nederlandse  Afdeling  van  de  Ivde  lnternatio-
TieLïe.)   ''De  str.óád voor.  het  soeí,aLí,sme  kan nieb  meer'
ui,tstui,temd gevoer.d wor.áerL  op  het  ekonc]ri,sch  en po-
Lt±óeke  vzak,  rriaa:r.  í3al  ook  op  het  vLak  vcïn  áe  ema:}'i:

etpatiestr.í,já  gevoer.á moeben wor.áen.  De  cïr.bei,dÍ2r.s-
bewegi;rig  l<róágÍ;  sÍ;eun  vam  een  gr.oot  áeeL  vc[n  de
l<ultuu:rii)er.ker.s  en  het  i,s  noáí,g  om  áe  bcrná vcm  dhe
l<ult;u:urwer.kers  met  de  ar.be£der.sk:1asse  ria:uDkeuri,ger
t,e  bepalen.  Daaï.om  operï±  áe  IKB  deze  di,skussóe.  Ze
heeft,  az,s  or.gari,satie,  steeds  de  strvtád:]<iáii;wur.
onderstewnd,  wat -  naast  aamaar.dkng  van dáe  stewm -
btj  veeL  mensen vraagtekens  opr.óep.  Derha:Lve  í,s  heb
belÁi::i'igr.í,ál<  da:±  de  k.ulbuurbewegi,rig  zeLf.  naáer.  om:
sehrí,jf.Í;,  wat,  h.aar  verlwudi,ng  ts  tot  poZ,ótieke  or.-
gari,sati,es  en va:kbonderL.  Het  stew±eïbegr.tp  bn  áeze
di.slcuss£e  £s: cmt,oriomi,e  vam  áe  l<ult:iMr.bewegí;ng . . ."
zo  introduceert  de  kultuurcommissie  van  de  IKB  het
open  forum  in  het  blad  P.L.     In  die  diskussie  ver-
schenen  reeds  bijdragen  van  Rob  van  de  Meeberg
van  Cabaret  Honolulu,   vanJoris lvens  en  van  Joost
Schippers  van  het  LKVPA.   Je  kunt  een  ''kultuurabon-
nement"  nemen  en  dan  ontvang  je  voorJ 7,50   (  over
te  maken  op  giro  262963  )   alle  nummers,   waarin  de
kultuurdiskussie  afgedi.ukt  wordt.  Een  bijdrage  aan
de  diskussie   (  max.   1000  woorden  )  kun  je  sturen
naar  de  redaktie  -  1ste  Jan  van  der  Heydenstraat
64   sous,   Amsterdam.

SUBSIDIE   VOOR   HET   STADSJOURNAAL    !

In  de  Volkskrant  van  vrijdag  27  januari  staat  uit-
voerig  te  lezen,  wat  de  subsidieproblemen  van  het
Stadsjournaal  zijn.   Het  Stadsjournaal  had  voor  5
filns  subsidie  aangevraagd;   er  kwam  geld  voor  drie
films.   Voor  de  laatste  twee  ging  het  Stadsjournaal
nog  eens  naar  Den  Haag  -  een  werd  er  goed  gekeurd
en de andere  werd  afgewezen,  mét  het  plan  om  een
film  te  maken  over  de  geschiedenis  van  de  vakbewe-
ging  na  de  Tweede  Wereldoorlog.
Naar  mate  de  kontinuiteít  en  het  succes  van  het
Stadsjournaal  toenemen,   neemt  de  subsidiestroom  af .
Naarmate  het  Stadsjournaal  bewijst  een  vitaal  mid-
del  te  zijn,   om  mensen  hun  werkelijkheid  voor  te
houden  en  te  mobiliseren,   om  die  te  veranderen,
wordt  CRM  minder  happig  om  daar  geld  voor  te  geven.

De  hele  produktie  van  films  in  Nederland  wordt  via
projektsubsidies  geregeld  en  de  situatie  van  het
Stadsjournaal  geeft  naar  weer  eens  duidelijk  aan,
wat  dat  betekent:   of  je  zoekt  als  filmer  de  warme
hoek  van  de  commerciele  geldschieters  en  íilnt  voor
hen  als  een  soldaat  van  Oranje,   of  je  bent  overge-
leverd  aan  de  wijze  waarop  CRM  de  subsidieki.aan
hanteert  als  effektief  middel  tot  censuur.

VROUWENWEEKEND   -   VROUWENNUMMER

Het  volgende  w.eekend  van  het  Kultureel  Front  zal
gaan  over  de  vrouw  in  de  stri,jdkultuur.  Wat  is  de
positie  van  de  vrouwen,   die  werken  in  de  strijdkul-
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tuurkollektieven;   hoe  grijpt  de  vrouwenbeweging
naar  (  kultuur-)middelen  om  haar  strijd  te  onder-
steunen;   hoe  wordt  de  vrouwenproblematiek  behandeld
in  de  produkten  van  de  strijdkultuurgroepen  ?  Vra-
gen  die  op  dat  weekend  centraal  zullen  staan,  mét
de  vraag,   hoe  verhoudt  de  vrouwenstrijd  zich  tot
de  strijd  voor  het  socialisme   .

Ilet  weekend  zal  voorbereid  worden  door  vrouwen  uit
de  strijdkultuurbeweging.   Ilet  studieweekend  zal  ge-
houden  worden  op  22  en  23  april,  in  Rasa,   Utrecht.

Ons  volgende  nummer  zal  de  diskussies  op  dat  week-
end  ondersteunen.   We  hebben  Thea  Roding,   Annemiek
van  den  Brink,   Aafke  Steenhuis,   Marianne  van  Kerk-
hoven  en  Basje  de  Leeuw  bereid  gevonden,   om  de  i.e-
daktie  van  dit  nummer  te  voeren.   Het  nummer  komt
ruimschoots  voor  het  weekend  uit.

DE   MEDIABOND   -   NIJPïH]GEN

ln  Nijmegen  zíjn  momenteel  een  aantal  kultuurgroe-
pen  werkzaam,   die  middels  hun  medium   (   toneel,   kaba-
ret,   film,   muziek,   pers...)   proberen  een  linkse  vi-
sie  uit   te  dragen.   Tot  nu  toe  hadden  de  kontakten
tussen  deze  groepen  een  informeel  karakter.   Het  nut
van  dergelijke  kontakten  is  voor  enkele  groepen  al
vele  malen  gebleken.   Vanuit  die  ervaringen  ontstond
het  idee  tot  een  intensievere  samenwerking,   in  de
vorm  van  een"mediabond",   die  op  13  oktober  offici-
eus   is  opgericht.   De  voornaamste  funkties  van  de
bonci..   ''Het  komen  t.ot.  een  gezcünez,£jkce  substdi,estr-a-
tegóe  naci.r.  áe  gemeent;e  toe3   het  kombi.ner.en  vcïn  de
ver.schü,Z,enáe  Tnedáa  tm  l<orikr.e£e  pr.c)jekten;   het  door.-
spez,en  en  combtneren  vci.m  aarwragen  om  te  spcLen3
i;heor.óevo]{irri,ng  t;. a. v.  het  meái,agebrui,k;  ri,t]j)tsse-
Li;i'ig  Vcm  appar.at:uwf.  mcmkracht,  k,now-how,e.d. ;  vón-
ger'  ci,an  áe  poZ,s  houden  bi,j   áe  ont;üi,kkez,ú'ig  vcm  de
pZ,cïmen  voor.  r.egi,onate  7<abez,teLevi,si,e.  T.a.v.   de
i,di2otogóe  vcm  áe  medi.aboná  kon  i,eder.een  zi,ch  i)tnde,n
onder  áe  noemer.   '1,í.n'K.s' .   Ieáer.e  gr.oep  bti,.jft  echt,er`
cmt;onoom  i,n  de  ómuz.Z.Éng  vcm  áeze  noemer.''.

De  mediabond  onderzoekt  op  dit  moment   de  relevantie
van  toetreding  tot  het  Kultureel  Fi.ont.

EEN   MUZIEKAVOND   EN   EEN   LIEDBOEK

De  Rasa  heeft  op  17  december  j.l.   onder  de  naam:
''Internationale  SoLIEDariteit"  een  muziekfeest  ge-
organiseerd,   dat  om  verschillende  redenen  de  moeite
waard  is  om  hier  een  vermelding  te  krijgen.   Voor
een  volle  bak   (   550  bezoekers   )   traden  na  elkaar
Werktuig  uit  Eindhoven,   de  Chileense  groepen  Tierra
del  Fuego  en  Karaxu  en  de  Cubaanse  groep  Manguare
op.   Een  avond  die  aantoonde  dat  muziek  over  de  dis-
kussies  en  tegenstellingen  in  het  linkse  kamp  heen
een  eenheid  kan  organiseren  en  kameraden  kan  aanto-
nen  dat  het  belangrijk  is  elkaars  standpunten  t.e
blijven  horen  en  elkaars  strijd  te  blijven  steunen.
Het  programma  voor  de  pauze  was   ingericht om de  so-
1idariteit  met   de  groep  Karaxu  te  mobiliseren,   een
groep,   die  door  haar  konsekwente  politieke  houding
grote  moeilijkheden  ondervindt,   om  hier  in  Europa
te  blijven  bestaan(   zie  elders   in  dit  numiner  het
interview  met  Karaxu   ).   Karaxu  zelí  bracht   liede-
ren  en  berichten  uit  het  Chili  van  nu  en  vormde
daarmee  het.  hoogtepunt   van  het  progranma  voor  de
pauze.   Manguare  uit   Cuba  maakte  na   de  pauze   van  de
grote  zaal  een  stuk  tropische  revolutie.   Ten  slotte
stond  de  hele  zaal   te  dansen  en  te  zingen  als
gold  het  de  eerste  verjaardag  van  de  omwenteling  in
Nederland.   De  Cubanen,   die  met   hun  optreden  propa-
ganda  maakten  voor  het   Jeugdvestival   in  Cuba,   a.s.
zomer,   vergaten  overgens  tijdens  hun  optreden  niet
dat  het   grootste  deel   van  Latijns  Amerika  nog  be-
vrijdt  moet  worden  en  zongen  naast  hun   ''feestliede-
ren"  ook  strijdliedjes  uit  Chili  en  Brazilie.

Op   die   avond  werd  het   Liedboek   van  Wei.ktuig   ten
doop  gehouden;   een  uitgave   van  de  Rasa  met   15   lied-
]es   van  het   repertoire  van  deze  Eindhovense   groep:
vertalingen  van  Biermann  en  Jara,   bewerkingen  van
Nederlandse   "volksliedjes"   en  orgineel  werk.
Liedjes  over  het  molukkenprobleem,   over   de   "duurte"
van  het   levenspeil,   over  het  onderwijs,   over  de
vrouwenproblematiek,   over   de  eenheid  van   links...
Het  Liedboek  is   te  bestellen  bij   Rasa,   Pauwstraat
13a,   Utrecht   (   030-316040   )   en  kost   J  2,-plus  ver-
zendkosten .
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AAmESLOTEN    fiROEPEN

SekÏ.etar.óaab  KuZ,tureez,  Fr'orïb.
P/a Rasa,
Pauüst;r.aa±  13a3
Utr'ech±.
050-316040 .

VuóZ.e  Morig   erL  zi,jn  Vóeze   GasÍ;en,
Rosstr.aa±  2.
9930   -   Zomer.gem.
091-728245.

Amster.ácuns  Staásá our'naaL ,
Postbus   lqo793
Amsterácm.
0 2 0-2! 6 7 8 5 6 .

Di,scuS,
ZaagmoLerLdrtfÍ;  11b ,
Rotter.ácm.
010-363473 .

Femsoc-Koor.  Amst;er.ácün,Wsóat±i36h,
Amster.dm.

Gene8+u8 ,
Kletne  Bergst;r.acti;  53
Grorïi,ngerL.
O S O-714 271.

GLTWEE ,
Capuci,jnengccng   6 ,
Maas tr.óch± .
043-17764.

Ki,ck  (  Kutt;ur'eet  lnf.ormati,e  Cerï±`rwri  ) ,
Kei,zer.sgr.achÍ;   38 >
2000  -  Antij)er.pen.
031-516323 .

Kottek:úef  lnter'riÁ2ú,orLate  N£euwe  Scene ,
Her.tstr.aat  7 >
2100  -Deume.
031-251777 .

Konswnententoneez,,
Gener.aal  FouZ,kesweg  1,
Wageri,mgen.
0837 0-1199 5 .

Kr.tÍ;ósche  Fi,Z,meï.s ,
Postbus   1157>
Breda.
076-139324.

De  l,eerz,Èrg ,
Vccn  Lee7memhc)ekf;tr.aat  80.
Den  Haag.

De  Lorï±,
P/a  Vcm  Ho7,sbeek.
EemdpachÍ;st,raa±  7 4 ,
9000  -  Gent.

Mci:n::rien  van  den  Dcmi  van  áe
lrïte:rria:Í;£onale  NÉe7Áb)e  Scene.
Or.gez,sÍ;r.aa±  2a.
Z000  -  Anímerpen.
031-519195.
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VoTkstheater.3
Beekstr.acï±25,
Br.eáa .
07 6-1407 7 8 .

Wer.k  ln  Ui,t;voeri:ng >
P/a  KULtw:urcent]ruiri  Oost,er.poor.t ,
PcLLmsz,ag   10,
Gr.ontngen.
050-182333,   t;oestel,148.

De  NÈewwe   Kometi.e,
Westáuómeg     230,
Den  Haag .
07 0-547104 .

Oktopus .
Keèzer.8gr'acht  138 3
ÄmsÍ;e¥.dcuTi.
020~238195/243147 .

pótl<£n,
Nteu]j)e  Pr.i,nserigr'ach±  7 8 3
AJnsterácm.
020-250840 .

Posjet.
Acadczmi,etaam  9 ,
Ttz,bur.g .
0 1 -Ó - 6 8 1 2 6 9 .
•pr.ol,oog>

Wi,Zlemst;r.aa±  7 2 ]
Ei,ndhoven.
040-510 236 .

ScL±er.}
87,cmkenstraa±  76/783
Amsterácm.
020-241887 .

Socóali,sú,sch  Koor  SoLIEDai,ri ,
Noor.ást;r.aa,Í;   88 ,
Tilb2Á|.G.
013-453 219 .

Sekú.e  Poti,t;i,eke  KuZ,tuur,
Rasa3
Pauwstr.aat  13a,
UtrechÍ; .
030-316040 .

Stí,kt;og }
Bedmer.str.cm±  99 ,
Gr.ori.ngeri.
0 50-7 7 87 7 8 .

Het  Trojaamse  Paa:r.d,
Gr.cï±i,ekapeLstr'aat  7 ,
2000  -  Amtwerrpen.
031-324606 .

De  Voort;í3ett,èng ,
SLngez,   95>
Amster.ácm.
020-279394.

Tlri,i e  Cór.cui,t.
Ui;r.eeht,se  Di)a]{.sst;raat  7 2" ,
Amst:er.ácm.
020-251836 .
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