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COLOFOON:

Kulture 1 Front is het orgaan van h t Kultur 1
Front, een organisatie van produe nt n n v r
spreiders van kultuur, di door hun w rk een
anti-kapitalistisch standpunt inn m n n di in
het Kulture 1 Front elkaar st unen in dopbouw
en de verdediging van de strijdkultuur.

Redaktie: arianne van Kerkhov n, Tlnus
d r , Marlotte van Hasselt, Ursul d G
ter Duhèn, J n Knops en J n Sm ets.

Sehn i
r, Pe-

ABO E1E TSVOORWAARDE :

D abonn m ntsprijs bedraagt I 15,- voor een jaar
gang ( vi r numm rs incl. v rzendkosten.) U kunt
zich abonneren door een briefJe te sturen naar:
Prins Hendrikstraat 47, Eindhoven. ij vragen u
h t bonn m ntsg ld over te maken naar rek. no.
52.71.20.537, ABN, Eindhov n, onder verm ldi~$

v n "Blad". Gironummer van de bank: 1150000.

De redaktie van dit nummer "Vrouw nstrijd n
strijdkultuur" erd gevoerd door: Ann miek v n
den Brink, arianne van K rkhoven, Aafk Steen
buis en Thea Roding. Babs d L euw ma kt d
tek ningen.

Lay out: Socialistisch Kunstenaars Koll ktief,
Hasselt/ aastrlcht.

Abonn 's in B 19i vragen wij om hun abonnements
g ld ov r t maken op banknumm r 05-6008251-05,
of naar po tr kening 000-0414557-76, b ide reke
ning n t n nam van Tlnus Sehn iders en met ver-
m lding van "KF-blad". De abonn m ntsprijs voor
B 19l is: 225 Bfr.

In d bo khand 1 ( de go d boekhandel) ligt het
Kultur 1 Front te koop voor f 3,50. of 55 Bfr.

L
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INHOUD

1. Vrouwen maken kultuur, met berichten over de
praktijk en de opvattingen van Hillie Mole
naar - filllregiseuze, vrouwenkabaret "Vrouw
blijf bij", zangeres Coby Schreijer en het
FeaSoc-Koor "Breek Uit". En een voorlopige a
dressenlijst van vrouwen en groepen die vrou
wenstrijdkultuur maken.

2. Strijdkultuur en vrouwenstrijd, met informa
tie over de"vrouwenstukken" van Proloog, Hel,
Trojaanse Paard en De Voortzetting.

3. Vrouwen in de strijdkultuur, met de antwoor
den van de vrouwen van Sater, Nieuwe Komedie
en Het Amsterdams Stadsjournaal op de vragen
van de redaktie naar hun positie als vrouw
binnen het werk van die groepen.

4. Over de verhouding tussen de anti-kapitalis
tische strijd en de anti-patriarchale strijd,
het verslag van hoe door de vrouwen van het
Kultureel Front het komende studieweekend
over "Vrouwenstrijd en strijdkultuur" werd
voorbereid.

5. Annie Romein-Verschool', erflater aan vrouwen
strijd en strijdkultuur, een In Memoriam, m.n.
over haar belang voor beide bewegingen.

6. Nieuws an het Front.

VOORWOORD

Binnen het Kultureel Front begint de behoefte
aan een serieuze en gemeenschappelijke diskussie
over de verhouding klassestrijd-vrouwenstrijd,
of wel anti-kapitalistische - anti-patriarchale
strijd, steeds groter te worden. Oe meeste groe
pen worstelen met de verwerking van deze proble
matiek in hun produkten en binnen de diverse
groepen wordt de positie van de vrouwen een
steeds heter diskussiepunt. Oe groeiende vrouwen
beweging heeft duidelijk invloed op de hele link
se beweging en dus ook op de strijdkultuur. Oe
behoefte aan een dag waarop de vrouwen van het
Kultureel Front met elkaar hierover konden pra
ten is hier een uitdrukking van.

In dit nummer wordt niet geprobeerd de verschil
lende standpunten tegenover elkaar te plaatsen,
omdat dit weinig zinvol en zelfs onmogelijk is,
m.n. omdat de diskussie in feite nog moet star
ten. Daarom hebben we geprobeerd om, vooral aan
de hand van interviews, een eerste inventarisatie
te maken van de beginnende diskussies en praktij
ken.

In de eerste serie interviews en artikelen beste
den we aandacht aan de kultuur, zoals die in de
vrouwenbeweging zelf ontwikkeld is en wordt.
Daarna komen groepen uit de strijdkultuur aan
het woord over hun produkten waarin de vrouwen
strijd een belangrijke rol speelt en tenslotte
schrijven de vrouwen uit de strijdkultuur over
hun positie binnen hun werk en de problemen met
de verwerking van de vrouwenproblematiek in de
stukken van hun gezelschappen.

Het nummer eindigt met het verslag van de vrouwen
dag van het Kultureel Front van 19 februari j.l.
en een In Memoriam van Annie Romein-Verschoor.
Evenals die vrouwendag moge dit nummer gelden als
een voorbereiding van de komende studiedagen van
het Kultureel Front over "Vrouwenstrijd en Strijd
kultuur" op 22 en 23 april a.s. in Rasa, Utrecht.
Voor inlichtingen over dit weekend kunt u bij Rasa
terecht: Pauwstraat l3a, Utrecht. 030-316040.

De Redaktie.
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1. VROUWEN MAKEN KULTUUR
In dit gedeelte laten we vrouwen aan het
woord, die geen deel uit maken van het
Kultureel Front, maar wiens werk duide
lijk voortkomt uit hun vrouw zijn. Hun
films, hun liedjes gaan over de positie
en de strijd van vrouwen en hebben de be
doeling om deze strijd te ondersteunen.
Het FemSoc-Koor "Breek Uit" is intussen
lid van het Kultureel Front geworden.

HILLIE MOLENAAR : DE EERSTE POLITIE
KE FILM TEGEN HET KABINET VAN AGT

Er z'l-Jn in Nederland niet veel vroUlJelijke re
gisseurs. Er zijn nog minder ineasten die ook
aktie in de vroUlJenbeweging zijn en die ilm
proberen te maken, die de beweging kan ebrui
ken. Met een van hen, HiZZie Molenaar, radden
we een gesprek.

Hillie Molenaar is 32 jaar, van Friese komaf,
bui tengewoon nuchter en zonder pretenties. Ze
woont en werkt sinds haar zeventiende jaar in
Amsterdam. Ze heeft een zoontje, Joris, van
drie maanden . Tot dusver heeft ze de abortus
film "Abortus doe je niet zomaar"( 1975 ) en
drie televisiefilms over Hongarije ( 1976 ) ge
maakt. Zojuist is d film "Abortus, van brei
naald tot politiek steekspel" in roulatie geko
men. Deze zomer, zo is de bedoeling, gaat ze
met zoontje en vriend een paar maanden naar
Cuba, om daar films te maken over de Cubaanse
vakbonden en over het dagelijks leven in een
boeren dorpje.

Haar filmkarrière is niet vanzelf gegaan. Het
verhaal, dat ze me daar over vertelt, zit vol
ontslagen, ruzies, haar nek uitsteken en op
nieuw proberen. Ze ging met vijfi n jaar van
school af en kwam via een filmbedrijf je, waar
ze op de boekhouding werkte, als "script-girl"
in het filmwezen terecht. "Scripgirl, dat is 'n
manusje van alles. Bij het ene projekt doe je
niets anders dan de regisseur vertroetelen, bij
een ander projekt moet je echt bijhouden, hoe
zo'n film gemaakt wordt, waarbij je veel moet
weten van het vak. Soms ben je met de akteurs
bezig, soms ben je alleen maar aan het koken;
het kan heel ver uit elkaar liggen. Je bent
een soort stewardess - edel typiste heb ik het
ook wel eens genoemd. In ieder geval is het een
buitengewoon vrouwelijk beroep, waarin je kon
stant de problemen opvangt, op zo'n manier dat
anderen het niet in de gaten hebben, hè, je
hebt een beschermende taak".

DE PRAKTIJK AlS LEERSQi(X)L

Van de film stapte ze over naar de televisie,
waar ze de regiekursus van de NOS volgde. Daar
na zat ze in 1968 een blauwe maandag op de film
akademie en organiseerde daar mee de "Joris
Ivens-Manifestatie". "Joris Ivens wilde hele
maal niet naar Nederland komen, hij wilde niets
weten van een huldiging. Toen heb ik hem een
briefje ceschreven, dat zijn verjaardag ons
helemaal niets interesseerde, maar dat het er
om ging, dat er via hem wat politiek in de op
leiding gebracht moest worden. Die docenten

daar zagen het allemaal niet zo zitten, met na
me Anton Koolhaas niet. Door die Ivens-manifes
tatie waren veel mensen erg geinspireerd - de
hele school stond op z'n k~p. Uit die manifesta
tie is later het filmblad SKRIEN ontstaan.
Ik kreeg ontzettende ruzie met Koolhaas en ben
er toen af gegaan. Ik was ook gewoon te oud ,
had al zo lang in de praktijk gewerkt en dan
kom je op zo'n school en zit je tussen allemaal
schoolkinderen en docenten die het in hun broek
deden".

Hillie lolenaar keerde terug naar de televisie,
waar ze regieassistente was bij de NOS, in kul
turele programma's. Heeft ze geen spijt, dat
ze de akademie niet heeft afgemaakt ? "Nou ja,
bepaalde dingen heb ik niet geleerd, ik heb
alles in de praktijk moeten leren. Maar van
die filmakademie steek je niet zoveel op hoor,
technische dingen leer je er wel, maar inhoude
lijk is het allemaal zo ontzettend zwak".

ABORI'US DOE JE NIET ZClo1MR

Hoe kwam ze ertoe zelf een film te maken ?
"Ik had zo'n ouderwetsE' opvatting van dat ik
eerst heel goed het vak wou beheersen. Ik wou
gewoo~ een hele goeie regieassistente zijn. Het
zijn vooral de omstandigheden geweest ( giebe
lend ) die maakten, dat ik zelf dingen ben
gaan doen, geloof ik. Er waren een paar rede
nen voor di abortusfilm. In de eerste plaats
vloog ik regelmatig ergens uit, omdat ik nogal
fel was in die tijd. Ik zei waar het op stond.
Van takt had ik absoluut nog nooit gehoord. Dus
er kwam minder werk. Het was ook zo, dat ik
steeds minder dingen leuk vond. Ik vond het al
gauw maf. Ik was aan iets nieuws toe. En in de
derde plaats: Ik zal al vanaf het begin in
Dolle lina en ook in de abortusgroep ervan.
Ik was zwanger toen die groep werd opgericht.
Het was in 1969 in een zaal in de universiteit
en ik schreeuwde van achter uit die zaal:"Er
is háá-áást bij :" En iedereen lachen. Ik zat
natuurlijk behoorlijk in de penarie. Na die
abortus ben ik heel aktief geweest in die
groep. We hebben ontzettend veel akties be
dacht en zo. En toen vonden we dat er maar 'ns
een film gemaakt moest worden en dat werd
"Abortus doe je niet zomaar".

De film bestaat uit een reeks interviews met
vrouwen die vertellen, waarom ze een abortus
hebben gehad. Je ziet alleen hun gezichten in
beeld. Hillie Molenaar daarover:"Ik wilde die
film eerst een beetje mooi maken. Ik had aller
lei materiaal opgenomen. Het was immers de
eerste keer, dat ik een film maakte, dus wou
ik laten zien, dat ik het wel kon. Maar toen
dacht ik:'Alles wat ik van die vrouwen laat
zien behalve hun gezicht, leidt af van waar
het om gaat. Als je zo'n vrouw in haar huis
zou filmen, dan zou je denken: Wat zien haar
meubeltjes er armoedig uit, of wat is ze zielig
of sympathiek. Toen heb ik besloten om alle
materiaal, dat ik had opgenomen om de film wat
smeuïger te maken, maar we~ te knallen. Ik was
bang om op twee benen te hinken. De film bestaat
nu eigenlijk alleen nog maar uit close-ups;
zelfs zenuwachtige handjes heb ik
eruit gegooid. Die film is waarschijnlijk daar-
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door ecbt goed geworden. Maar dat bad ik toen
nog niet door,dat bet eigenlijk beel mooi is o~

alleen close-ups te nemen".

VAN BREINA1UD 'IUl' POLITIEK STEEKSPEL

Via de IKON kon ze in 1976 drie films over
Hongarije maken: een film over fabrieksmeisjes,
een film over middelba~e scholieren en een over
een Hongaarse vrouw, die het ondanks baar goe
de opleiding en ondanks de socialistiscbe wet
geving als ~elfstandige vrouw tocb niet kan
bolwerken. Ze wordt ontslagen.

Het afgelopen jaar werkte ze aan de nieuwe ab
ortusfilm, die over tien jaar abortusstrijd
gaat en over de houding van de politieke par
tijen tegenover abortus. Aanleiding tot de
film vormde het wegstemmen door de eerste ka
mer van de abortuswet en bet inzicbt dat de
abortusbeweging een film goed kan gebruiken,
om toekomstige akties te ondersteunen. "We
dachten:wat voor kabinet er ook komt, het be
tekent in ieder geval weer vechten voor abor
tus, gadverdamme, daar moesten we weer".

Ze werkte eerst met een kollektief van nietpro
fessionele vrouwen, in tegenstelling tot haar
eerste film, die met kameraman en geluidsman
opgenomen is. Het werken met dat kollektief
ging niet zo goed. "Het waren zo'n vijf vrou
wen ze hadden iets van we willen het wel le
ren. Dan zat ik ze de huid vol te schelden:
'Doe dan ook iets, kom dan ook :" Je ging ver-

HiZZie MoZenaar, oto Bertien an tanen.

gaderen en verdeelde de taken en dan gebeur-
de het niet. Het werd een slepende zaak. Kijk,
als je aan een film werkt, dan moet je je daar
volledig voor inzetten; dan kun je niet even
met vakantie of naar een festival of zo gaan.
Begin december bad ik gezegd: nou is het afge
lopen. Ik beb er geen zin meer in. Toen belde
er nog iemand op van dat ze ziek geweest was.
Ik zei:"Dat had je meteen moeten zeggen, maar
het kwam goed uit, want je bent er totaal onge
schikt voor.Dus die verstijfde aan de andere
kant. Maar bet boefde voor mij niet meer.
Heleen de Wit, een professionele kameravrouw
en ik hebben vanaf die tijd dag in dag uit ge
werkt. Heleen vond het ook prima, dat we niet
meer dat al te demokratisch gedoe hadden, van
eindeloos er over praten, terwijl er niks uit
komt. Heleen deed verder ook de montage, die
praatten we per dag door en dan ging zij ver
der zitten monteren. Later is Marjo van Soest
er bij gekomen voor de kommentaren - die werkt
ook heel praktisch. Dat ging uitstekend. Ik
denk dat deze film de eerste politieke film te
gen het kabinet Van Agt is".

IS DAT NCU POLITIEK ?

Het w~rken in een groep met niet-professionele
vrouwen is baar dus slecht bevallen. Werkt ze
liever alleen 1 "Nee. Ik zou graag een goeie
groep willen bebben. Samenwerken betekent, dat
je betere produkten kunt krijgen en dat je meer
projekten op stapel kunt zetten. Maar het lukt
op de een of andere manier niet".

Vind je dat vrouwelijke regisseurs anders wer
ken dan mannelijke 1 "Ja, Vrouwen benaderen
de dingen vaak anders dan mannen. Ze zijn meer
met de mensen, die ze filmen, bezig, proberen
ze uit hun tent te lokken, ze gaan ook op een
meer huis-tuin-en-keukenachtige manier te werk.
lannen proberen in hun films vaak ook iets van

hun eigen kennis te demonstreren. Mij kan het
niet zoveel schelen als het in de film lijkt,
dat ik niet zo goed op de hoogte ben. Het gaat
er mij vooral om, dat de mensen goed uit de
verf komen. Het is niet echt je ondergeschikt
maken, want ik heb best showelementen en branie
in me, maar bet gaat mij erom hoe mensen in
zo'n film naar voren komen. Vooral vrouwen ko
men er bij mij prima uit. Ik heb het idee, dat
mannen het niet op zo'n manier aanpakken. Ik
denk dat mijn film een politieke film is, waar
van je denkt:"God, is dat nou politiek 1"

Aafke Steenhui$.
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ABORTUS

van breinaald tot
politieksteekspel
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VROUWENKABARET "VROUW, BLIJF BIJ"

Een gesprek met Jo Wijngaard, Ria Post en Alie
Bijl" dPie vrouwen uit de kabaretgroep "Vrouw
Blijf Bij"•

De groep bestaat alleen uit vrouwen - 18 in to
taal, waarvan er 16 zingen, één dwarsfluit
speelt en één accordeon. De leeftijd van de
vrouwen loopt sterk uiteen. Ze komen uit Zaan
dam. Daar is de groep ontstaan in de wijk
Peldersveld vanuit een wijkwerkgroep befitaan
de uit vrouwen, die iedere dinsdagochtend bij
elkaar komen. Op die ochtenden wordt soms zo
maar wat gezellig gepraat, maar meestal gaat
de diskussie over een bepaald onderwerp, waar
voor dan een inleidster ( -der> uitgenodigd
wordt. Zo worden in de loop van een jaar heel
wat onderwerpen afgehandeld - van kinderver
zorging tot politieke partijen.

Eens per jaar wordt er in de wijk een soort
markt georganiseerd, "De Pelderie', waarin al
le wijkwerkgroepen naar buiten toe vertel
len, wat ze doen. Dat kan op allerlei manie
ren: in de vorm van een stenciltje of infor
matiemateriaal in een kraampje. De dinsdagoch
tendgroep besloot nu drie jaar geleden, om op
die dag wat te gaan zingen. Ze maakten op be
staande muziek liedjes over de dingen, waar ze
mee bezig geweest waren. Dit sloeg zo aan, dat
ook vrouwen buiten de werkgroep aan een derge
lijke aktiviteit mee wilden doen. En zo ont
stond de kabaretgroep "Vrouw Blijf Bij", die
intussen zo'n tweemaal per maand optreedt.
Meer is niet mogelijk, omdat de meeste vrou
wen een huishouden hebben en daarnaast nog
werk of andere aktiviteiten.

HOE Vl)RIJ1' ER~ ?

In bet begin werd er veel gepraat en nog maar
weinig gerepeteerd. Dat veranderde, toen een
vrouw, die wat regieervaring had uit het ama
teurtoneel , de leiding kreeg. Welliswaar werd
er vanaf die tijd stevig gerepeteerd, maar er
ontstond ook onvrede, omdat de andere vrouwen
de leidster autoritair vonden. "We willen niet
als beroeps gedrild worden, maar er plezier in
houden. We willen graag goed zingen, maar we
doen het ook voor onze ontspanning. En dat
niet alleen. Ook naar buiten toe is het goed,
dat we blijven wie we zijn. We treden meestal
op voor vrouwen die voor de eerste keer het
huis uitkomen. Ze moeten denken: wat zij kunnen,
dat kunnen wij ook. Dan heb je een goede wer
king". De kontakten met r\,· leidster werden ver
broken en de groep koos zich een nieuwe leid
ster, die wel moest zorgen voor de lopende za
ken van het werk in de groep en de kontakten
naar buiten ( dit laatste wordt nu inmiddels
door een van de groepsleden gedaan >, maar het
uitgangspunt is:"In feite is het goed funktione
ren van de groep de verantwoordelijkheid van
de hele groep en alles moet daar besproken wor
den". En nu komt de groep eens per week bij el
kaar. De ene week om te repeteren en liedjes te
schrijven en de andere week om de gang van zake
te bespreken. Nieuwe liedjes worden gemaakt in
groepjes, die bestaan uit vrouwen, die in dat
bepaalde onderwerp geinteresseerd zijn. De on
derwerpen worden ingebracht door vrouwen uit
de groep , die met een bepaald probleem zitten
en nu er opgetreden wordt ook wel door het pu
bliek, dat behoefte heeft aan een liedje over
een bepaald onderwerp. Zo wordt er daarom bijv.

nu een liedje gemaakt over de alleenstaande
werkende vrouw.

In de groep, die een bepaald liedje gaat maken
wordt eerst gediskussieerd over het onderwerp
en daarna wordt er geschreven. Het komt voor,
dat vrouwen bepaalde liedjes niet meezingen,
omdat ze het onderwerp niet goed vinden, of de
uitwerking ervan, of het'niet eens zijn met die
uitwerking. Zo is er bijv. een lied over vakan
tie. Over het feit, dat vrouwen in de vakantie
het zelfde werk doen als thuis en dus eigenlijk
geen vakantie hebben. Het liedje eindigde met:
"Het is pas fijn, als man en kinderen weer naar
bun werk en school zijn. Dan heb je rust". Som
mige vrouwen waren het hier niet mee eens. Wel
met het begin van het lied, niet met het einde.
Alsof er in de rest van het jaar geen problemen
zijn. Ze zongen dan ook niet mee. Daarop is, na
lange diskussies het slot weggelaten, zodat nu
iedereen weer mee zingt. Op dit moment heeft de
groep liedjes over onderwerpen als: reclame, ab
ortus,"tijd voor school"( overblijfmogelijkhe
den voor kinderen en op elkaar afgestemde
schooltijden >, de moeilijkheden die vrouwen on
dervinden als ze een baan zoeken, het vrouwen
kafep, vermageringskuren, enz. Wanneer ze in de
wijk optreden, wordt er ook over de buurt ge
zongen.

WIJ srAAN ER AOn'ER, DUS WE ZINGEN ZE

De groep is niet, wat ze zelf noemen "Radikaal
feministisch". Wel zijn er vrouwen, die verder
zouden willen gaan, in feministische richting.
Een ander deel is bang, dat er vrouwen afge
schrikt worden, wanneer ze te feministisch wor
den. "De vrouwen, waarvoor wij optreden zijn
nog niet aan het vrouwenhuis toe. Maar op dit
moment wordt de discussie hierover in de groep
nog niet echt gevoerd, maar wel zijn er ont
wikkelingen in die richting. Een tijdje gele
den werden bepaalde liedjes niet gezongen, wan
neer de groep dacht, dat de vrouwen waarvoor
ze optraden het moeilijk zouden hebben met die
liedjes of het er niet mee eens zouden zijn.
Sinds kort is dat niet meer het geval. Of ze
het nou leuk vinden of niet: wij staan er ach
ter dus we zingen ze. We zingen wat we belang
rijk vinden".

Op aanvraag wordt er na het optreden ook met
het publiek gediskussieerd en daar zijn erg
goede ervaringen mee opgedaan. De groep treedt
het meeste op op vrouweninstuifochtenden, maar
ook wel op ouderavonden, voor INAS en K&O
opleidingen, het COC en op 1 mei voor de PVDA
en de PSP in de Merwedehal. "Vroeger gingen we
overal naar toe, waar ze ons vroegen, maar nu
stellen we meer eisen. De groep waarvoor we op
treden moet uit minstens 25 mensen bestaan.
Principieel hebben we nog nooit geweigerd. Dat
probleem heeft zich nog niet voorgedaan".

Wat de kosten voor zo'n optreden betreft: ze
vragen reiskosten f 10,- per auto. De reizen
met 4 auto's, want er moeten ook twee baby's
mee en wanneer de uitkoper gesubsidieerd is,
vragen ze daarnaast f 50,- voor een optreden.
Is die niet gesubsidieerd, dan f 25,-. Het
kontaktadres van de groep is: Eugenie Maken
bach, Vijfpootveld 36, Zaandam. 075-170296.

Th ft Rodin(l.
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( Op de wijs van het 8,1 { 'Zic,"' "'om Socialisten sluit de rijen".)

Kom nu, 0 vrouwen, sluit de dijen
de tijd van wachten is voorbij.
Wij zijn niet enkel voor het vrijen,
kom, laat u vormen, net als wij.
Tot nu toe was't alleen de man,
wie dacht el' nu aan ons belang ?
We hoeven nu niet meel' te beven.
Laat ons wat meel' doen met ons leven.
Het is nu tijd voor een nieuwe moraal,
dat is veel betel' voor ons allemaal.
El' is zoveel voor ons te doen,
zoveel nog te doen
voor allemaal.

COBY SCHREIJER: EEN VROUWENTONG,
DIE AL VROEG ZONG

Een van de eerste vrouwen die in ons land fe
ministiese liedjes begon te zingen en daar
mee vrouwenmanifestaties opluisterde, is
Coby Schl'eijer. Onderstaand gesprek met haar
is een verkorte weergave van een artikel uit
De Groene van juni vorig jaar.

Coby Schreijer, 57 jaar, zingt al meer dan
een halve eeuw. Als kleuter zat ze al op een
koortje in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt.
De laatste jaren zingt ze naast balladen en
volksliedjes ook veel feministiese liederen
als "Brood en rozen", "Rebel.se meid", "In
genieur", "Meisje op fabriek", "Abortus
lied". Ze treedt al sinds de oorlog up voor
Plattelandsvrouwen, Rooie Vrouwen, bejaarden,
gezinsverzorgsters enzovoort en zingt de
laatste jaren ook in vrouwenhuizen. Ze is ak
tief in de vrouwenbeweging en hielp in Haar
lem, waar ze woont, een vrouwenhuis oprich
ten.
De vrouwenkultuur gaat haar erg ter harte. Ze
vertelt er over: "In het begin van de vrouwen
beweging hier vond men zingen nog niet belang
rijk. In Engeland en de Verenigde Staten ge
bruikte men al veel eerder liedjes als strijd
middel. De politieke partijen zongen hier
trouwens ook niet meer, de VARA had zijn
strijdliederen gegêneerd afgeschaft en als ik
ergens met socialistiese liedjes optrad, dan
was ik een oudgediende die nog zong uit de
goeie ouwe tijd. Maar het klimaat is weer ver
anderd; vorig jaar hadden alle politieke par
tijen ineens weer verkiezingsliederen en in
de PVDA is het weer in om "De Internationale"
te zingen. Als je maar lang genoeg bezig bent
kun je over een aantal dingen je schouders
ophalen en grinniken. Het is de slinger van de
klok ....
De vrouwenbeweging begon vanaf 1975 weer veel
te zingen. Dat is vooral gekomen door de vrou
wenkampen op het Deense eiland Fem~, door kon
gressen in Engeland en door kontakten van de
beweging met de VS.
Coby Schreijer zingt niet alleen vrouwenlied·'
jes, ze verzamelt ze ook. Voor het tweede
vrouwenfestival, dat begin september vorig
jaar in het Amsterdamse Vondelpark werd ge
houden, bundelde ze de liedjes die de laatste
jaren tijdens manifestaties en vl'ouwena.kties
gezongen zijn. De bundel kreeg als titel mee
"Sansevieria", de naam van een plant met lange
puntige bladeren, die in vrijwel elke Holland
se huiskamer op de vensterbank staat. De
volksnaam ervoor is "Vrouwentongen". Daarnaast
werkt Coby Schreijer aan een liedboek, waarin

een honderdtal liedjes rond bepaalde thema's
als wiegeliederen, vrouwen en werk, vrouwen
op reis, prostitutie, huwelijk en dergelijke
verzameld zijn.

VAN tUJELTY SISTER 'lUl' FOLKSINGER.

Hoe is Coby Schreijer tot zingen gekomen?
"Na de oorlog kreeg ik het verzoek van "Radio
lI<Jrroi ';:end Nederland" of ik weer wou optreden.
Ik had nemelijk vanaf 1938 in een radiokoor
en in een trio The ~ov lty Si iers gezeten.
Na de oorlog ging ik dus met die Novelty
1:.,I.eru door; we zongen alle nieuwe Ameri

kaanse songs die over kwamen waaien: '~lang,

('I(m~/, ('luYI(J w Ili th irolley", "Give me live
minllie more", "J'm aonna buy a paper-doll",
traden ook op in het land met het orkest van
Benedict Silberman, maar aan het eind van de
jaren veertig spatte het trio uit elkaar. Ik
ben toen weer op het buurthuis Ons Huis in
Amsterdam als zangleidster gaan werken, waar
ik ook in de oorlog gewerkt had. We zongen
toen veel Geuzenliederen en liederen uit
Valerius-Gedenkklank, liedjes die verboden wa
ren in de oorloc, zoals 'WederZand let op uw
~uuk". De oude liederen en balladen werden
een hobby van me, daar ben ik na de oorlog mee
doorgegaan.
Voor de oorloc zong de AJC, de hele jeugdbe
weging, natuurlijk al volksliedjes. Men zette
zich af tegen de amusementskultuur. In bundels
als "Jan Picl'ewiet", "Zangzaad" en "Het wui-
end: riet" zat echter veel Duits materiaal,

veel vertaalde Duitse wanderlieder. Na de oor
log wilde men het Nederlandse lied stimuleren,
mensen als Job Pollmann en Piet Tiggers hebben
daar een belangrijke rol bij gespeeld. len
heeft toen het Nederlands beraad voor de volks
zaYI(J opgericht en er werden allerlei kursussen
en kongres sen over het volkslied georganiseerd.
Maar dat was meestal een duffe bedoening".
In de jaren zestig dreef Coby Schreijer jaren
lang de volksliedtaveerne De Waag in Haarlem.
Ze haalde tal van bekende folksingers naar de
Waag, zoals Pete Seeger, maar ook veel toen nog
onbekende, en zangers als Boudewijn de Groot en
Wannes VandeVelde begonnen bij Coby Schreijer
hun Karrière. Door geldgebrek moest ze ermee
ophouden. Ze ging zich daarna steeds meer voor
vrouwenliedjes interesseren. Hoe kwam dat?
"Ik had in De Waag vaak gemerkt dat jongeren
zich geneerden als ik een minnelied zong. Pro
testliederen over Vietnam dat vonden ze best,
maar ze vonden me te oud voor liefdesliedjes.
Ik zei: "Maar liefde bestaat altijd:". Ze druk
ten me terug in een rol die ik niet wilde. Ik
was toe aan een nieuw programma waarin ik mijn
visie op de situatie van vrouwen wou geven en
in 1967 begon ik ermee. Ik wou alles lezen wat
er over vrouwen geschreven was, kreeg Eveline
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Cob

.lle~ot in handen, ik ging to n door zo'n mo
len he n, allerlei dingen di ik in mijn 1 v n
gedacht had stonden daar op n rljtj Ik was
vanaf h t b gin bij IV 1. Ik b n z If 11 dj s
gaan schrijv n, en heb lat r d grammofoon
plaat "R~b(l,· mr: '1" IJ: maakt.

wordt m t d g won
al zo'n s ap is om
Di s hrlk Je af m
f minIsl b nt als
schuift,

hUIsvrouwen, voor wi het
naar n VOS-cursus gaan.
t ld .. n dat je pas cht en
Je mann nuit j leven

OODGEDIENDE OF VOORLOPER

Op dit moment is Coby Schreijer lang ni t m r
de nige zing nd feministe in d rland. B 
halve professionel zang r ssen als atascha
Emanuels en haar kabar t, s hiet n ook de
vrouwenkoren uit de grond, 0 ze kor n mak n
vaak eigen liedjes, maar m stal word n
nieuwe teksten op bestaand m lodië n
Zou het niet goed zijn om ook n ig n
te kreëren ?

Coby Schreijer daarov r:"Kijk, bij protestlie
der n, bij alle li djes waarvan je vindt, dat
iedereen in moet kunnen vall n, daar kan het
juist een extra dimensi h bb n, als je een
bekende melodie ne mt. 0 nk maar aan da abor
tuslied: "Er' ~', c n pil /, kr .Ir bi '" ~ 'I 1,11',.

't Wa" ni t 1,'.J.n t l1If;r.]r,'t ••• 1. I. ·h 1(
bna~d". ou,' dat komt hard aan. H t is 'altijd
zo g gaan met strijdlied ren. Vrc g r de d men
het ook. 0 hel Val rius-G d n kklank is g 
schreven op straatliedj s n dansdeuntj s uit
die tijd. Het eff kt is grot r".

V el vrouw nliedj s b zing n d vrouw lijkh id
en de warmt van vrouw n voor lkaar. Er zijn
veel lesbische liedj s bij "Op congress n van
"Women's Cultur" n ook hi r in d rland
springt de lesbische kultuur r uit. Er word n
prachtige dingen gemaakt, maar ik h b r wel wat
mo ite mee, dat er zo weinig rek ning gehouden

n di verh rl iJking van h t vrouw lijk, dat
b kijk ik m l nige verbazing. Er zit ook e n
l g nspraak in. Als Ik I s ov r "maantijd",
ho wij vrouw n mld natuur verbond n zijn,
dan d nl; ik:"Maar julli zllt n t gelijk t kan
ker n ov r d last van m nslruati en van kin-
d r n. Er is n soorl mythologie aan't ont
slaan, di bij miJ niet aanslaat Ik ben daar
l nu hl I' voor".

E n oudg di nd of en voorlop r: het wordt al
1 b i van Coby Schr ij r g z gd. Socialistische
strijdlied r n zing n als dat niet meer in de
mod is; folksongs zing n als dat nog oubollig
g vond n wordt; feministisch li deren, di hun
tijd vooruit zijn. Hoewel de verbinding van
feministisch li d r n n volksliedjes in het
buit nland v 1 me r voorkomt, zoals bij d
Amerikaans zangeress n timi Farina, Joan Baez

n Malvina R ynolds en bij de Engelse Peggy
S g r, Sandra Kerr n Franki Armstrong, valt
di kombinati in d rland niet zo lekker.
olksli djes word n al gauw m t g iteharen sok

ken uil d jaren d rtig g associeerd, feminis
tische liedjes m t z lfverzekerde jonge amazo
n s di mannen aan hun laarzen lappen. Coby
Schr ijer, die d z kultuurkloof prob rt te
ov rb ruggen , is noch lot h t n, noch lo het
and r type terug te br ngen. Het is een ste
vig , sympathi k vrouw van middelbare leef
tijd met ontzettend v 1 en rgie en plann n.

Arlj"k ~'t P. .Hi >.
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www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



MARIETJE NAAR DE ARBEIDSBEURS
( Wijze: Catootje.J

Marietje is naar de arbeidsbeurs geweest, arbeidsbeurs geweest;
ze kon worden wat ze wou, ze kon worden wat ze wou,
ook aZ was het maar een vrouw, want dat steekt niet meer zo náuw.
Dan word ,!-, lnachirris t op de grote vaart, op de grote vaart, riep zij.
Wie zorgt ."..m voor man en kinders, riep de maatschappij,
wie zorgt dan voor man en kindeY's, riep de maatschappij.
Ik kon worden wat ik wou ! riep Marie, doe niet zo flauw !
El' zijn grenzen voor een vrouw, grenzen, grenzen ...

Nou,dan wordt ik maal' stewardes, stewardes riep zij.
Ook dan mag je niet getrouwd zijn, riep de maatschappij,
en zeker niet te zwaar gebouwd zijn, riep de maatschappij.
Ik kon worden wat ik wou! riep Marie, doe niet zo fZauw !
Er zijn grenzen voor een vrouw, grenzen, grenzen ...

Dan wOY'd ik minister-president, pY'esident riep zij.
Mannen stemmen op mannen riep de maat chappij,
en vrouwen temmen ook op mannen, riep de maatschappij.
Ik kon worden wat ik wou ! riep Marie, doe niet zo flauw
El' zijn grenzen voor een vrouw, grenzen, grenzen ...

Marinus i ook naar de arbeid b ut,,· gegaan, arbeid beurs gegaan;
hi' kon worden wat hij wou, aZ heer der s hepping, maar aZ gauw
bZeek dat 't moeiZijk worden zou, moeiZi'k worden zou,
want: ik wiZ gY'aa een paY'ttime baan, een paY'ttime baan, riep hij.
Hoe moet dat dan met je kaY'rièY' ,Y'iep de maat happij ,
hoe moet dat dan me I, je karrière, riep de maat chappij.
Maar ik kon wOY'den wat ik wou ! Y'iep Rinu , doe niet zo fZauw
Je ben een ke L en geen rouw! .en kerel, een kereL.

Dan wOY'd ik Zeider op een peu eY'cY'ê he, peuter .rê he riep hij.
Gunst, wat ben 'i' een Jan H n, riep de maat happij,
gunst, wat ben ji' een Jan urk, riep de ma s.happij.
Ik kon worden w t ik wo riep Ri/lu , doe to h niet zo Zauw!
Je bent een kereL .n geen rouw! 1:: n ke/'el, eer kereZ.

( Ge.,pr·o1-:en:) ."rI 'e KWlt d ~i·.[ /liet I.e/·" Jr'aaien, dat merkte Marie:

Dan word ik huisvrouwen moeder lan een root gezin, een gY'oot
ezin, riep zij.

Twee kindeY's en niet meel", Y'iep de maat happij,
de Club van Rome zeelt: niet me r ! riep e maa s happi'.
Ik kon wOY'den wa ik wou ! riep tklY'ie, doe niet zo fZauw
El" zijn grenzen vOOY' moedel" en I rouw
en de mannen bZijven in touw
en de mensen staan in de kou.
Zo'n maats happi' moet veranderen, en gauw

MUZIEK EN ZANG TER ONDERSTEUNING VAN
DE VROUWENSTRIJD

We praten in het Vrouwenhuis in AmsteY'dam, wanY'
de vrouwen van het fem-sorkooY' "Breek Ui " elke
maandagavond repeteren. WiZly Reedijk, RaY'bara
LaveZ, Anneke Meijsen en Charlotte Knopper pra
ten niet namens het kool', omdat el' nog niet zo
veeZ gezamenZijke standpunten zijn. Daar oor
bestaat het kool' nog te kort. De vY'Ouwen an
het FemSoc-Koor en -orkest werken of studeren;
het Koor is ongeveer 25 vrouwen groot. ~inds

kort is het kool' aangesZoten bij het KuZtureel
Front.

HEI' CNI'STAAN VN:J HET KOOR.

WilZy: Ik loop al jaren rond met het idee om met
mijn muzikale mogelijkheden meer te doen dan tus
sen de huiskamerdeuren spelen. Ik ben aktief in
de vrouwenbeweging en wil mijn muzikale kennis
daaraan dienstbaar maken. In april heb ik uit
kwaadbeid een lied gemaakt en een aantal vrouwen
opgebeld om dat lied op de 1 mei manifestatie
te zingen. We hebben dat gedaan en het was een
groot sukses. We zongen tijdens de demonstratie

op de kar van het Zomerstraattheater en traden
op op de manifestatie. Daar deden we een oproep
om een koor en orkest te gaan vormen. De vrouwen
waren zo enthousiast en de toeloop was zo groot
dat we na enkele weken een stop moesten instel
len.
Anneke: Ik was ook al een paar jaar in de vrou
wenbeweging en wilde weleens wat anders dan al
leen verbaal en met akties bezig zijn. Ik zing
graag en vond het idee prima.
Charlotte: Ik heb met huisvrouwengroepen gewerkt
en ben aktief in de fem-soc beweging. Eerst dacht
ik "ik kan niet zingen, maar wil het wel". Maar
het gaat steeds beter door het oefenen en het
optreden. Het zingen gaat vooruit.
BaY'bara: Ik kwam om te zingen en herinnerde me
later dat ik vroeger fluit had gespeeld. Toen
ben ik bij mijn ouders die fluit op gaan balen.
Zo zijn er op verschillende manieren steeds meer
instrumenten gekomen. We hebben ook nog een pia
no, accordeon, viool en gitaren.
Anneke: Nu, na een aantal optredens, ontdekken we
pas wat de mogelijkheden zijn en komen er steeds
meer ideëen.
CharZotte: We zijn begonnen met zingen en pas la
ter bleken er verschillen te zijn, bijvoorbeeld
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wat betreft tekstbeoordeling. We hebben toen een
weekend gehouden met alle vrouwen over wat we
met het koor willen en hoe we de relatie zien tus
sen socialisme en feminisme. We wisten nog erg
weinig van elkaar en op de koorbijeenkomsten
vond geen diskussie plaats. In het weekend hebben
we ook een aantal teksten besproken.
Barbara: In het begin werd er niet over verschil
len van mening gepraat. Het lied "Socialisme
VOOr' ons allemaal" was een aanleiding tot dis
kussie. Er waren vrouwen die het woord "socia
lisme" wilden vervangen door "feminisme", en
vrouwen die niet voor linkse partijen, vak
bonden en I mei vieringen wilden zingen, maar
alleen voor vrouwen.
Anneke: Nu stellen we meer eisen aan elkaar. Er
ismeerdicipline tijdens de repetities. Dat moet
ook wel als we serieus aan de ontwikkeling van
vrouwenkultuur willen werken. De funktie van het
koor is niet in de eerste plaats intern gericht,
alhoewel gezelligheid wel belangrijk blijft.

'l'HE2-tAKEUZE m WERKWIJZE.

Willy: Alle liedjes gaan over de positie van
vrouwen. Ze gaan over huisvrouwen en politiek
aktieve vrouwen in partijen en va.kbonden. Juist
in de linkse beweging zie je nog vaak patriar
chaal gedrag de kop opsteken. We hebben inmid
dels een aantal liederen die we kunnen zingen:
"SociaLisme VOOr' ons aLLemaal", "Vakbond lied",
"Sufft'agetteLied", (uit de geschiedenis van de
vrouwenstrijd), "Pillendoo " (over de frustra
ties van vrouwen thuis, waarom ze alkohol drinken
en valium slikken), "VI"O en in De Pi 'p" (over
de positie van vrouwen in buurten), "Abol'tu lied",
(voor akties en demonstraties). De teksten en de
muziek maken we zelf.
Anneke: Als we gevraagd worden zoeken we liedjes
die passen in het kader van het optreden. We kij
ken naar waar we optreden en voor wie. Niet alle
aanvragen worden geaksepteerd.
Willy: De diskussie speelt zich vaak af rond de
vraag: moeten we de buurten in of bijvoorbeeld
voor PSP-vrouwen zingen? De meningen daarover
zijn verschillend. We gaan weer een weekend or
ganiseren om daarover te praten.
Char'lotte: Ik kies voor het zingen voor vrouwen.
Ik wil bijvoorbeeld zingen voor vrouwen in De
Pijp, maar misschien niet voor vrouwen in de stu
dentenvakbond, omdat die tot nu toe weinig aan
dacht aan de vrouwenstrijd hebben geschonken.
Als er bijvoorbeeld een ABOP-vrouwenkongres is,
kunnen we daar een funktie hebben omdat er dan
een duidelijke relatie is. Bij de ASVA is dat
niet zo.
Willy: Misschien kun je juist door daar te zingen
een diskussie stimuleren. We hebben natuurlijk
verschillende funkties, afhankelijk van het ka
der van het optreden en de groep die ons vraagt.
Bij elk optreden zouden we wat kunnen vertellen
over de achtergrond van de liedjes.
Barbara: De onderwerpen komen vaak uit de aktua
liteit of uit aanvragen. Zo gaan we een lied maken
over de relatie tussen vrouwenstrijd en homo
strijd voor een optreden in Gent voor "De Rode
Vlinder''' , een revolutionaire homo-groep.
We hebben ook geprobeerd te kijken naar "wie
werkt waar", om zo vrouwen vanuit hun werksituatie
een lied te laten maken. Dat was te geforceerd.
We hebben een komissie gehad, die repertoire ver
zamelde, maar daar kwam ook weinig uit.
Willy: Er is nu een muzikale leiding die reper
toire voorbereidt en koor en orkest leidt. Door
de hele groep worden hun voorstellen van kritiek
voorzien. De teksten en muziek worden besproken
en ook het zingen zelf. Dat loopt nu prima. Be
langrijk was dat we elkaar beter leerden kennen

...m<'o -Koor' "br' ek Ui t".

en zicht kregen op elkaars mogelijkheden. In het
begin voelden vrouwen die een lied hadden gemaakt
zich snel aangevallen door kritiek. Dat gaat nu
veel beter.
Annake: We hebben geen buitenlandse liederen op
het repertoire. Omdat we werken binnen de Neder
landse vrouwenbeweging en het als onze taak
zien om hier de vrouwenstrijdkultuur op te bou
wen. We starten vanuit de mogelijkheden die er
zijn.
lilZy: Wat het orkest betreft betekent dat, dat
we eksperimenteren met klassieke en barokke ele
menten. D klassieke achtergrond zal steeds meer
worden ingeruild voor bruikbare technieken. Al

ksperimenterend hopen we zo een eigen stijl
te ontwikkelen.

DE FUNKTIE VAA HEI' KOOR.

Am k : Het kri ter i urn is al ti jd de versterking
van d vrouwenbeweging. In principe treden we op
voor alle organisaties die serieus de vrouwen
strijd ondersteunen. Op I mei deden we bijvoor
beeld bewust mee aan de manifestatie om de vrou
wenstrijd onder de aandacht te brengen.
Chrl1'lotte: We zingen voor allerlei groepen vrou
wen, fem-soc vrouwen, vakbondsvrouwen, huisvrou
wen, maar altijd binnen een kader dat de speci
fieke vrouwenpositie aangeeft.
Willy: We zing n hoofdzakelijk vrouwenliederen,
maar ik vind dat er ook socialistiese liederen en
anti-fascistiese gezongen kunnen worden.
Charlotta: laar dan alleen als daarin een link
wordt gelegd naar de dubbele onderdrukking van
vrouwen.
8 l'bal'a: Ik vind dat we eerst de traditie van de
vrouwenkultuur moeten ontwikkelen.
Annek : Ik vraag me af of we socialistiese liede
ren moeten zingen, andere groepen doen dat al.
Ik geef voorrang aan de ontwikkeling van vrouwen
kultuur, maar sluit niet uit dat we later socia
listiese liederen gaan zingen.
Willy: Ik denk dat wij als fem-sockoor nog een
belangrijke funktie kunnen hebben. De vrouwenbe
weging is erg heterogeen en volop in diskussie
over de relatie tussen feminisme en socialisme.
Wij kunnen door het maken en zingen van liederen
een bijdrage leveren aan deze diskussie.

Annemieke an den Brink.____________________________9
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OCIALISME VOOR ON ALLEMAAL. Re olutionaire rouwen
v hten oor een andere maa happi"
zonder uitbuitin en onderdrukking
b ~"d an alle heer happi".

re 'rein:

uwen.

OOI" he o('iali
in ons belan.l'
rukkin!/ an rouwen
e Z te lan

Eeuwenlan(]e onderdrukking an vrouwen
en ook het kapitaal pro iteert er an.
Maar ied're maatschappi" tot nu toe
wa die an de man, an de man.

Wi " lat n ons niet langer domineren
en rkLaren onze lieve rol failliet.
Onze trijd zal de tijden doen keren
en een weg terug i er niet.
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Hieronder volgt een nog zeer onvolle
dige lijst van groepen en vrouwen, die
door hun kultuuraktiviteit de feminis
tische beweging ondersteunen:

MU7.IEIt:

Popgroep Gerania~

NieULJe Herengracht 29"~

Amsterdam.
020-237215.

Trekkadi l la ' s ( accordeons J~

2de Kelnerstraat 107"~

Amsterdam.
020-831042.

Ne lleke Burg~

Huidenstraat 9"~

Amsterdam.

Vinger in de pap ( kabaret J,
Wjitteringswei 67,
OZdeborn,
Friesland.

VroULJ bZijf bij ( kabaret J,
Vij fpootve Zd 36,
Zaandam.
075-170296.

Coby Schrei 'er,
AnsZijnstraat 29,
HaarZem.
023-325730.

VroUhJenkabar'et ~ atascha Emanue ls,
Elleboogsteeg 12,
Amsterdam.
020-264735.

De Kontramien ( kool' J,
EekmoZeYtLJeg 40,
Wageningen.
08370-17120.

Krimpvrije Vrouwen ( koor J,
Helena Rietbergstraat 15,
Gouda.
01820-11609.

Uitstrijkje ( strijken embZe J,
Lijnbaanstraat 25,
Ámsterdam.
020-238198.

Brood en Rozen ( kool' J~

Kromhout 104,
Dordrecht.
078-40875.

De Houten Keeltjes ( kool' J~

Mathenesserlaan 357a~

Rotterdam.
010-256581.

FemSocKoor "Bl'eek Uit",
OrteZiusstraat 51"~

Amsterdam.
020-124711.

VroULJenkoor Den Haag,
Loosduinse Kade 64~

Den Haag.
070-413626.

MIME:

CarZeen Teensma,
Ti heZstraat 12",
Amsterdam.
020-251841.

TONEEL:

De Straatmeiden,
Rustenburgerstraat 25a,
Amsterdam.

KLOWNS:

Strip en Zipper~

Amsterdam.
020-940734.

De films van lIiUie MoZenaar zijn Il' "l te vra
gen bij FUGITIVE CINE~M~ NicoZaas Maesstraat
68, Am terdam. 020-764320/714538. Kontaktadres
1'001' de in dit nwrmer genoemde Stichting "Vrou
wen in de BeeZdende Kunst: Prinses Marie-

traat 17, Den Haag. 070-6 5096. Cinemien,
de ook genoemde verspreiding organisatie
van vrOULJen iZms, is te bereiken via het
VroULJenhuis, Am terdam.
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2. STRIJDKULTUUR EN VROUWENSTRIJD
Ook binnen het Kultureel Front is de
groeiende invloed van de vrouwenbeweging
steeds duidelijker merkbaar. Een van de
resultaten hiervan is het ontstaan van
stukken, waarin de diskussie over de po
sitie van vrouwen in de maatschappij een
grote rol spelen. Om straks de diskussie
over de verhouding tussen de anti-kapita
listische en de anti-patriarchale strijd
te kunnen voeren, is het goed, om over
deze stukken meer informatie te hebben.
Van waar uit zijn deze stukken ontstaan;
welke opvattingen liggen er aan ten
grondslag; hoe was de werkwijze tijdens
het maken van de stukken ? Op deze vra
gen gaan hieronder drie groepen in, die
een stuk op het repertoire hebben, waar
in de vrouwenproblematiek een belangrij
ke rol speelt.

VROUWEN, ALS HET AAN 0 S LIGT

Tonee lwerkgroep P e ··.7elopen ;ia-
l'en een root aantal tukke".i .. Jebr ·ht. 0 it
moment taan op he reper oire: '~e 0 er Z 0

het Pakhui ", oor kindere n 10 t 14
( maar ook 001' ouderen <)mktio eer' dat
granma prima J," holieren el"ze 'e",
stri'd an de leel"lin:]en an he. 001'.

del"tJi 's om zel in loed op hun opleidi .1

krijgen ondersteunt, "Keihand, n al" el" i
grens", dat et vakbonds e en ee di kus ie
aangaat over de unktie an de bonden in de (Jl"
beidersstrijd, "Bal's t", een o-produk tie nn
Bots en Proloog 001' de bezoekers an Open Jon
gerencentra IS, "Het onderwi ·s: een om oldoende",
voor studenten van pedagogis he en 0 iale akade
mies, "Met je handen in je zakken" over werk en
werkloosheid en voor werkende 'ongel"en, '~, wat
een land, wat een leven" over buurtstrijd en
"Vrouwen, als het aan ons ligt". Dit laat te
progromma is het resultaat van een inde twee
jaar op gang komende diskussie 0 el" rouwen
strijd en de verhouding tussen anti-patriar ha
le strijd en anti-kapitalistis he strijd. Deze
diskussie heeft niet alleen opgeleverd, dat er
nu een vrouwenstuk op het repertoire staat, maal"
ook dat er geprobeerd wordt, de anti-patrial" hale
strijd in de andere stukken van Proloog te ver
werken.

vrouwEN8EVRIJDING; EEN DISKUSSIE DIE HOX
OPIroPT.

In feite lag het plan om een vrouwenstuk te ma
ken er al twee jaar. Ooor omstandigheden is het
er nu pas. In die twee jaar is de belangstelling
voor de vrouwenstrijd en ook de diskussie er o
ver steeds verder toegenomen. De diskussies lie
pen door alle vergaderingen en alle onderwerpen
heen.
Toen <len ploeg dan ook de opdracht kreeg een vrou
wenstuk te maken, was het duidelijk dat daar
eerst een diskussie van het hele gezelschap aan
vooraf moest gaan. Want ook na twee jaar diskus
sie ging het om een problematiek die nieuw
voor ons was en waarover van een gezamenlijk
standpunt geen sprake was. En aangezien het bij

ons gebruikelijk is dat de algehele politieke lijn
van een stuk door het hele gezelschap goedge
keurd en gedragen moet worden, was die diskus-
sie noodzakelijk. Die is voorbereid door de
ploeg die ook uitendelijk het stuk heeft ge
maakt. De belangrijkste diskussiepunten waren:
- Wat is patriarchaat en wanneer is het ont-

staan?
- Hoe verhouden anti-patriarchale strijd en anti

kapitalistiese strijd zich tot elkaar?
- Is er een autonom (dat wil zegeen: onafhanke

lijke van mannen en politieke partijen) vrou
w nbeweging nodig?

u zijn dit geen diskussiepunten die eenvoudig
m t ja of nee te beantwoorden zijn en dit arti-
k 1 biedt te weinig ruimte om er op in te gaan.
laar globaal kwam n we in de plenaire vergadering
tot de volgende standpunten:
Patriarchaat is niet alleen een kwestie van rol
verdeling die door een ander gedrag van mannen en
ook vrouwen zomaar kan worden opgeheven. Het is
feitelijke persoonlijk én maatschappelijke
macht die mannen hebben over vrouwen. Een macht
di ook nog vaak maatschapp lijk is vastgelegd.
W lliswaar lopen kapitalistiese en patriarchale
onderdrukking vaak hand in hand, maar het is
ni t h tzelfde. Patriarchale onderdrukking bestond
al voordat het kapitalisme er was en zal ook
niet automaties verdwijnen met de afschaffing er
van.
Dit maakt georganiseerde vrouwenstrijd noodzake
lijk.
Maar, is de volgende vraag natuurlijk, hoe zit
het dan met de klassenstrijd? De maatschappij
is toch niet onderverdeeld in vrouwen en mannen,
maar in klassen?
En dat is natuurlijk juist. De arbeidersklasse be
staat uit vrouwen en mannen, die allemaal belang
hebben bij de afschaffing van het kapitalisme
en dus ook gezamenlijk de strijd daartegen zul
len moeten voeren.
Maar, zo luidt de vraag verder, hoe is dat dan
mogelijk als binnen die arbeidersklasse geen een
heid is, wanneer vrouwen zich apart, onafhankelijk
organiseren?
Het is dezelfde vraag die de arbeidersbeweging
zich t.a.v. vrouwenonderdrukking en vrouwenstrijd
al vaker heeft gesteld en bijna altijd kwam het
zelfde antwoord naar voren: "Mannen en vrouwen van
de arbeidersklasse moeten samen strijden tegen het
kapitalisme en daarin worden de belangen van allen
verdedigd". Dit lijkt een redelijk antwoord, maar
het gaat voorbij aan het kernpunt, namelijk dat
er van werkelijke gezamenlijke strijd, dat wil
zeggen strijd die ook de belangen van de vrouwen
verdedigt,laat staan anti-patriarchale strijd,
nooit sprake is geweest. En wanneer we kijken
naar de organisaties van de arbeiders, vakbonden
en partijen, dan zien we dat dit mannenorganisa
ties zijn waarbinnen de patriarchale onderdruk
king hoogtij viert.
Daarom is een autonome vrouwenbeweging niet een ge
vaar voor de eenheid van de arbeidersklasse, maar
is ze noodzakelijk om tot een werkelijke gezamen
lijke strijd te komen. Is ze het enige middel om
partijen en vakbonden te dwingen de vrouwenbelangen
serieus te nemen en te verdedigen.
En het spreekt vanzelf dat vrouwenstrijd ook anti
kapitalistiese strijd moet zijn, omdat het ondenk
baar is dat vrouwen binnen het kapitalisme be
vrijd kunnen worden.
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Foto Dick Simon8.

HOE HEBBEN WE GEWERKT ?

Dit was globaal de uitkomst van de diskussie in
de plenaire vergadering, waarna de ploeg aan het
werk ging.
We wilden een stuk maken voor een breed vrou
wenpubliek en in eerste instantie gericht op
vrouwen die zich organiseren als vrouw of op hun
vrouw zijn. Dus: fem-socvrouwen, huisvrouwen in
VJV-verband, vakbondsvrouwen, vrouwen uit VOS
kursussen, uit praatgroepen, enz .. Zo'n breed
publiek maakt het noodzakelijk om in je stuk niet
meteen de diskussie te openen over de noodzaak
van een autonome beweging en het wel en wee van
die beweging op dit moment. Het maakt het nood
zakelijk om op de vrouwenonderdrukking zelf in
te gaan, te beginnen met de vraa~: bestaat die
wel? En dat is wat het grootste deel van het
stuk aan de hand van het leven van Hilde aan
toont. Een leven dat door de meerderheid van de
vrouwen in de zaal herkent wordt. Pas in het
laatste gedeelte van het stuk wordt direkt inge
gaan op het belang van de vrouwenorganisatie.
Binnen de ploeg, die het stuk moest gaan maken
was behoorlijk veel overeenstemming over de pun
ten, zoals ze in de plenaire besproken waren,
maar dat betekende niet, dat er geen diskussie
punten overbleven.

De twee belangrijkste - in ieder geval de twee
heetste punten waren: mogen/moeten er mannen mee
spelen in het stuk, dat we gaan maken en gaan we
in op de diskussies, die op dit moment binnen de
vrouwenbeweging zelf Ban de gang zijn ?

Wat het eerste punt betreft: degenen die vinden
"geen mannen", voeren aan als argumentatie:"We
vinden dat er een autonome vrouwenbeweging moet
zijn. Als je dit werkelijk wilt ondersteunen,

moet je zelf in een stuk ook geen mannen mee la
t n spelen".D anderen, die op het standpunt
staan, dat er wel mannen mee moeten spelen, gaan
er ook vanuit, dat de autonome vrouwenbeweging on
dersteund moet worden. laar hoe doe je dat op de
best mani r ? Als je er vanuit Gaat, dat voor
een groot deel van je publiek de noodzaak van on
afhankelijke vrouwenstrijd nog helemaal niet vast
staat, hoe kun je die dan beter aantonen, dan
door mannen in je stuk op te voeren, die door hun
gedrag laten zien, hoe noodzakelijk het is om als
vrouwen bij elkaar te komen. Dit laatste stand
punt haalde 'n meerderheid en er spelen nu dus
mannen Clee.

Het tweede diskussiepunt dat naar voren kwam -
wel of niet ingaan op de diskussies binnen de
vrouwenbeweging op dit moment. Natuurlijk gaan
we in op de algemene diskussiepunten, zoals de
verhouding anti-patriarchale stijd en anti-kapita
listische strijd en de noodzaak van een autonome
beweging. Maar waar we niet op ingaan is Cl.n. de
diskussie: hoe mpet de beweging worden opgebouwd,
omdat we er vanuit gaan, dat dat een zaak van de
vrouwenbeweging zelf is - zeker omdat wij vaak
gemend publiek in de zaal hebben.

Wat betreft de samenwerking met het publiek
voor en tijdens het maken van het stuk - dat is
op dezelfde manier gebeurt als bij de andere
stukken van Proloog. Dus: gesprekken met vrou
wen vooraf, het voorlezen van het pasgeschreven
stuk en het voorspelen van de juist "gezette"
scenes, waardoor - m.n. door de reakties van
de "toetsgroepen" na het voorlezen - veel aan
de opzet van het stuk veranderd is.

Thea Roding.
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EEN VLOOG OVER HET OOIEVAARSNEST

KFlJZE V/lN HET ONDERl.'lERP.

Jaarlijks komen duizenden Belgische vrouwen
in de situatie terecht dat ze zich moeten
laten aborteren. Door de achterlijke, 1ge
eeuwse wetgeving in ons land worden deze
vrouwen gedwongen zich illegaal te laten
aborteren. Voorzichtige ramingen spreken
over 20 tot 40.000 klandestiene abortussen
per jaar.
Meer en meer rijst onder druk van de buiten
parlementaire vrouwenbeweging verzet tegen
deze schandelijke praktijken. In het kader
van de parlementsverkiezingen van 1974, die
de reaktionaire regering Tindemans 1 aan de
macht bracht, werd om louter opportunisti
sche redenen beloofd het vraagstuk van de
abortus "op wetenschappelijk gefundeerde
wijze" te bestuderen en eventueel op te los
sen. Een Etische Kommissie werd in het leven
geroepen die hieromtrent een advies moest
uitbrengen. Als gevolg van het halsstarrig ver
zet van katholieke zijde, viel de kommissie
uiteen in twee frakties, die elk een rapport
uitbrachten. Het meest "progressieve" rap
port, dat van de meerderheid van de raad der
wijzen, verdedigde abortus op indikatiegron
den van psychologische en sociale aard en te
rugbetaling door de ziekteverzekering van a
bortieve ingreep en nazorg. In dit voorstel
werd de abortuswetgeving nog steeds niet uit
het strafwetboek gehaald, en zou de vrouw tal
rijke administratieve formaliteiten moeten
naleven, o.a. het invullen van kontroleformu
lieren, wat uiteraard de efficiëntie van de

ger chtelijke vervolgine nog verhoogt.
a publikatie van de rapporten hebben twee

kommissies van de Senaat, namelijk Volksge
zondheid en Justitie, zich verdiept in de
abortusproblernati k en aldus de zaak alweer op
de lang baan geschoven.
laar t g nover deze hardnekkige boycot van de

overheid staat het g organiseerd verzet van
de linkse, autonome vrouwenb weging. In zowat
all grote steden van het land ontstonden fem
soc groepen die in de abortusproblematiek een
weerspiegeling zagen van onze samenleving,
die een klassen- en mannenmaatschappij is.
Enklassenmaatschappij, omdat abortus -hoe
wel een probleem van alle vrouwen- het zwaarst
de vrouwen van de werkende bevolking treft.
Een mannenmaatschappij, omdat de vrouw het
zelfbeschikkingsrecht over eigen lichaam
wordt geweigerd. In het perspectief van een
socialistische maatschappij wordt gepoogd de
noodzakelijke band met de arbeidersklasse te
leggen.
laar ondertussen blijft de strijd voor vrije
abortus accuut: vorig jaar stond de nationa
le vrouwendag te Brussel in het teken van
deze kwestie, enkele maanden later werd mas
saal gemobiliseerd voor een nationale beto
ging voor een vrije en legale abortus.
Ook dit jaar is op 4 maart een grote nationa
le betoging gehouden.
In deze hele contekst wilde Het Trojaanse
Paard niet achterwege blijven en integendeel
een bijdrage leveren in de discussie over
abortus. Dit kon omdat we inmiddels rijk waren
aan twee productiegroepen, een professionele
en een amateurgroep. Terwijl de eerste groep
zich verdiepte in het materiaal voor een vol
gend avondvullend stuk, besloten de amateurs
een agitatorisch interventiestuk van korte
duur te maken, waarmee zij zich onmiddelijk
konden inschakelen in de strijd. Overigens
zijn verschillende leden van de groep aktief
in de fem-soc beweging, waardoor de groep
rechtstreeks deel kon nemen aan het debat om
trent deze problematiek.
Dezelfde strijd dus als in Nederland, hoewel
dient gezegd dat de Nederlandse vrouwen reeds
kunnen spreken over verworven rechten, terwijl
in België officieel geen enkel centrum be
staat. Het zijn dan ook doorgaans de beter ge
informeerde vrouwen uit de kleinburgerij die
zich gemakkelijk toegang tot de Nederlandse
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Een Zoo 0 el' het Ooie ' ne
centra weten te verschaffen.

KEUZE Vl'N DE VORM.

Als gevolg van de professionalisering van een
deel van de groep waren we in staat een deel
van de subsidies aan te wenden om ook bij de
amateurs wat aan de vormgeving te gaan doen.
Er werd beroep gedaan op de medewerking van
het "Zweetcombo", een rockgroep die ontstond
uit het dopperskabaret (werkelozenkabaret) en
die voor de muzikale ondersteuning van het
stuk instond. Dit had uiteraard konsekwenties
voor de vorm: het werd een revue-achtig stuk,
met liedjes, dans en parades vol groteske fi
guren. Er werd bewust gezocht naar kontrast
rijke beelden om de scherpe tegenstellingen
bloot te leggen tussen de valse moraal en ge
voeligheid van de wetgever en de realiteit van
wanhoop en ~achteloosheid van de vrouw in
nood.
Het driemanschap van wetgever, politicus en
kerkelijk apparaat verschijnt nu eens met gro
te papier-machékoppen, dan weer als hanteerba
re poppen in een poppenkasttafereel.
Hoe verloopt nu de handeling van het stuk?
larie, een buitenhuiswerkende vrouw van 32,
verwacht een derde kind. De twee kinderen zit
ten op school, ze is nu eindelijk uit de
sleur, een bijkomende belasting zou haar job
en vooral haar persoonlijk leven in het ge
drang brengen.
larie is vertwijfeld, maar ook haar man en

haar vriendin op het werk weten geen raad
(zou je het kind toch maar niet houden?).
In haar zoektocht naar een mogelijke uitweg
wordt larie geconfronteerd met dokters, de
felicitatiedienst, smartlapzangeressen, bis
schoppen, rechters en politici. Doorheen de-

ze confrontatie zet zij een eerste stap naar
bewustwording: zij beslist zelf een abortus
te laten uitvoeren.
We hebben de figuur van larie bewust gekozen
als een illustratie van de doorsnee vrouw in
België. Zij is geen militante feministe, e
venmin een "sociaal geval" (ongehuwde van IS,
gehandicapte van 45), evenmin dreigt er door
de zwangerschap gevaar voor haar leven.
Om morele redenen zouden de katholieken
vruchtafdrijving bij "uitzonderingsgevallen"
nog wel toestaan en daar gaat het ons uiter
aard niet om: elke vrouw moet vrij en zelf
standig over de opportuniteit van een mogelij
ke ingreep oordelen, zelfs al zou een ideale
distributie van en informatie over anticon
cepti va bes taan.

l:NKELE BEDENKINGEN.

Bij de voorbereiding van het stuk heeft een
nauwe samenwerking tussen de twee produktie
kernen plaatsgevonden. De professionelen v r
zamelden in de dag mee materiaal, namen inter
views af van dokters en mensen uit alterna
tieve hulpcentra, consultatiebureau's, vrou
wengroepen enz. en zochten naar personages
aan de hand van improvisaties.
Dit alles werd verwerkt door de amateurgroep,
standpunten over vorm en inhoud werden inge
nomen, grote lijnen werde vastgelegd en het
schrijverswerk kon beginnen.
Een belangrijk euvel ts echter geweest -en
die balans konden we pas maken toen het stuk
reeds gespeeld werd- dat er een globale vi
sie i.v.m. het totale concept van het stuk
ontbrak. Dit was onder meer te wijten aan het
feit dat in de discussieperiode die aan de
professionalisering vooraf ging, de amateur-
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groep grotendeels was uiteengevallen en dat
heel wat nieuwe mensen bij de groep kwamen op
het moment dat het stuk reeds op tafel lag.
Wij willen dit illustreren aan de hand van de
muziek. Het samenwerken met een rockgroep,
waarvan drie leden overigens onmiddelijk bij
Het Trojaaanse Paard aansloten , was voor
ons een experiment omdat we op dat vlak op
geen enkele ervaring uit het verleden konden
steunen. Niet alleen rezen er problem n van
meer technische aard, zoals verstaanbaarheid
tijdens de liedjes, gebrek aan microtechniek
enz., maar vooral was er het probleem van de
integratie van de muzikanten in het totale ge
beuren. De louter begeleidende funktie, die de
muziek nu heeft, had slechts overstegen kunnen
worden wanneer de muzikanten-tekstschrijvers
aanwezig waren geweest bij het allerprilste
begin van de produktie. Hetzelfde eeldt trou
wens voor de choreografie.

STRIJDLIED

Baas in eigen lijf,
da's een eerste bedrij
in de strijd ter bevrijding an de vrouw.

Abortus uit het tra re ht
blij t het gevecht
dat we voeren, dat we voeren andaa.

Op dit moment dringt de noodzaak zich op om
het stuk te herwerken zowel wat betreft de
duur als wat betreft inhoudelijke en drama
tische draagwijdte. Dit betekent: scenes her
schrijven,andere bijschrijven, een herwerkte
regie, een muziekregie, enz.
Het tweede ondp.rdeel dat we aan het bestaande
stuk zouden toevoegen, zou de sociaal-econo
mische situatie waarin .Iarie werkt en leeft
belichten. Hiermee kunnen we, samen met het
eerste onderdeel, grondiger aanzetten geven
tot een radicale bewustwording van het hoofd
personace.

Weet U met welk liedje het stuk eindigt? Met
het standpunt van Het Trojaanse Paard: Geen
feminisme zonder socialisme, geen socialisme
zonder feoinisme!

Myriam, Patsy, Lie , Marleen.

In die nieuwe maats happij
zal de vrouw zel beslis en.
In die nieuwe maat chappij
i de vrouw verdomme vri·.

Jaar ie nieuwe maats happi',
daar moet 'e ook voor e hten,
want zo'n nieuwe maat happi'
die komt er' zomaar niet.

Mnnen en rouwen, handen uit de mouwen.
Ver oeo onze trijd, on eve ht.
G en ociali e zonder eminisme;
een emini me zonder 0 ialisme.

Mannen en vrouwen,
handen uit de mOUü'en.
~~1'Voeg onze strijd, ons ge e ht,

Versterk onze rangen,
versterk ons verlangen
naar een ander lellen, een beter le en dan nu.

·Jou;,;
aLle

trijd, onze tri 'd,
rouwen - .oli uritei

WIJ ZIJN VROUWEN EN WIJ VECHTEN,
EEN KORT VERHAAL OVER KLASSESTRIJD

De voortzetting bestaat bi 'na 4 jaar en he t
inmiddel 4 tukken uit ebra(·ht. "Ron ka,
o een gedenkwaardige rei na l' d 00 t" ,Ja
handelt over het ~ederland e koloni li m in
de 17de eeuw. "Man en Macht", een mam: e ta
tieprogramma, waarin met liederen en (' ne
wordt aanaetoond, dat de tri'd niet alle n
in Nederland, maar- internationaal ge oerd
moet worden. (Dit stuk wordt w er op h t re
pertoire genomen.) "Wij zijn vrouwen en wi .
vechten" wordt op dit moment oolop ge pedd
en is "een verhaal over klas e tri ·d". En
het nieuw te stuk, "De persen blijve draai
en" handelt over de ideologis he onderdruk
king.

In de eerste opzet is het stuk "Wij zijn
vrouwen en wij vechten" door De Voortzetting
gemaakt om gespeeld te worden op een aktiedag
van het FNV-sekretariaat voor vrouwelijke
werknemers op 7 mei van het vorig jaar in
Nijmegen. In de diskussies die wij naar aan
leiding van open repetities met o.a. organi
satoren van die dag voerden, bleek het stuk
juist ook voor bredere werking geschikt. Na
wijzigingen die wij mede op grond van deze
diskussies hebben aangebracht, ziet het ver
haal, dat gebaseerd is op de film "Het zout
der aarde", er in het kort als volgt uit:

Op een plantage van de United Fruit Company
in Arizona, USA zijn (in de vijftiger jaren)
de lexicaanse plukkers in staking gegaan
voor even hoog loon als de Amerikaanse pluk
kers. De lange duur van de staking stelt het
doorzettingsvermogen en de onderlinge soli
dariteit op de proef. Als er bovendien een
gerechtelijk bevel komt, dat er op het terrein
voor de plantage,dat eigendom is van de United
Fruit Company, door de arbeiders van de plan
tage niet meer gepost mag worden, ziet ook de
plaatselijke afdeling van de vakbond geen uit
weg meer. Dan komen de vrouwen van de arbei
ders met het voorstel, dat zij het posten zul
len overnemen. Er wordt in het gerechtelijk
bevel immers over vrouwen niet gerept .....
De mannen zijn niet enthousiast, maar voelen
zich voor het blok gezet. Aan de looneisen
voegen de vrouwen eisen voor betere huizen en
sanitaire voorzieningen toe. Zaken, al eerder
in vakbondsvergaderingen ingebracht, maar al
tijd door de mannen als onbelangrijk afgestemd.
Tijdens het verdere verloop van de staking
ontwikkelen de vrouwen hun eigen strijdmetho
des. Als er tot huisuitzetting van de ergste
oproerkraaiers wordt overgegaan, wordt dit
door gezamenlijke aktie van mannen en vrouwen
verhinderd. De staking wordt zo tot een ge
deeltelijk sukses gemaakt. Alle gebeurtenissen
dragen er toe bij dat in het vervolg mannen
en vrouwen samen praten over de door hen aan
de plantage-eigenaar te stellen eisen.

Tot zover het verhaal zelf. Globaal gesteld
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willen wij met dit verhaal de noodzakelijker
wijs veranderende bouding van mannen en vrou
wen laten zien, nadat de vrouwen de stap beb
ben gezet om uit de besloten, huiselijke be
zigheden te komen. Ze zijn zich bewuster ge
worden van bun positie en laten zich na de
staking, die breder opgevat wordt dan als een
eksklusieve mannen-aangelegenheid, niet meer
zo gemakkelijk de keuken indrijven als daar
voor. Door hun ervaringen nemen ze een andere
houding aan en eisen van hun mannen dat zij
ook veranderen, als dat al niet gebeurd is.
Er treden fundametele wijzigingen op in de
traditionele verhoudingen tussen mannen en
vrouwen.
Ook willen wij laten zien dat de strijd tot
bestaansverbetering, leidend tot direkte klas
senstrijd, niet een zaak is van arbeiders
alleen. Het is de strijd van een gehele klas
se. Ook de ondergeschikte positie van de
vrouw is een onderdeel van het kapitalistiese
systeem, hetgeen niet automaties inhoudt dat
na de omverwerping van dit systeem deze on
dergeschikte positie zal zijn opgeheven. De
strijd voor het socialisme zal daarom onvol
ledig zijn als er geen vrouwenstrijd gevoerd
wordt, en omgekeerd heeft vrouwenstrijd geen
perspektief als die niet direkt verbonden
wordt met de strijd voor het socialisme.

Het zal uit bovenstaande duidelijk zijn, dat

wij als groep noch de radikaal-feministiese
opvatting binnen de vrouwenbeweging onder
schrijven, noch dat wij vinden dat all~ pro
blemen na de revolutie vanzelf zijn opgelost.
Het werken aan het stuk heeft aanleiding ge
geven tot zeer veel diskussies tussen de le
den van de groep zelf. Volstrekte eensgezind
heid van opvattingen bestaat op het ogenblik
niet binnen de groep.
De gezamenlijke diskussie beweegt zich momen
teel rond de inboud van het begrip "autonomie"

van de vrouwenstrijd ; de problemen van de op
dit moment te stellen al of niet revolutionai
re eisen en rond de ideol03iscbe momenten in
de onderdrukkin~ van zowel vrouwen als mannen.

Aan de hand van het stuk, dat een klein half
uur duurt, denken wij over al deze dingen goed
te kunnen diskussiëren met scholieren in het
voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld in bet ka
der van projekten over emancipatie e.d. Maar
ook met mannen en vrouwen op bijeenkomsten van
NVV en/of aaneesloten bonden, VOS-kursussen ,
manifestaties van politieke partijen en Derde
Wereld-bijeenkomsten, waar de verbinding tus
sen de strijd die elders gevoerd wordt met de
hier te voeren strijd aan de orde wordt ge
steld.

De Voor't:;etting.
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3. VROUWEN IN DE STRIJDKULTUUR
Het is vanzelfsprekend, dat de vrouwen
in de strijdkultuur er steeds meer op
uit zijn, om hun eigen positie als vrouw
binnen strijdkultuurgroepen ter diskussie
te stellen. De redaktie heeft vrouwen van
drie groepen hierover een aantal vragen
gesteld:

DE ANTWOORDEN VAN Dl:: VROUWEN VAN SATER

Denken juLlie~ dat er vroUlJenondel'drukking be
staat en dat vrouwen strijd moeten leveren
tegen die onderdrukking ?

Ja.

Wat is jullie situatie binnen jullie groep ?

Bij Sater werken 14 mensen, waarvan 6 vrouwen
en 8 mannen. Numeriek zijn we in de minderheid
dus. Bij Sater is er een "Info" ( plenaire ver
gadering ) en een "Drie-poten" ( de voorberei
dingskommissie van de Info ). Die bestaat uit
de zakelijke leiding ( tot nu toe een vrouw),
een regisseur, iemand van de techniek ( een
man) en bij toerbeurt een akteurjtrice. Kom
missies worden altijd gekozen op basis van
voorkeur van de mensen zelf om in die kommis
sies te zitten. Daarbij is het soms nodig en
belangrijk, dat er een vrouw in die kommissies
zit, want vanzelfsprekend is dat niet. Onder
de vrouwen van Sater bestaan uiteenlopende
meningen over onze situatie binnen het gezel
schap. Sommigen vinden dat er ( haast) geen
onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en
vrouwen, anderen heel duidelijk wel. We hebben
hier nog heel weinig over gepraat, zodat het
moeilijk is om een vrij precies antwoord te ge
ven.

Hoe zit het met de maniel" en snelheid van di 
kussieren in de plenail"e vel"gadering en /0 de
kormrissies en de deelname van vl"ouwen daaraan ?

Sommigen ( zowel mannen als vrouwen ) zijn be
hoorlijk welbespraakt binnen Sater. Anderen
( ook zowel vrouwen als mannen) hebben moeite
om niet dicht te klappen bij al te veel verbaal
geweld, moeite om precies te formuleren wat je
bedoelt, en ook de ruimte te klaimen om in
plaats van met volledig uitgewerkte voorstellen
te komen, rustig de boel eens te overdenken. Het
gebeurt allemaal wel over het algemeen en er
wordt redelijk naar elkaar geluisterd. De moeite
die mensen soms persoonlijk hebben met bepaalde
besluiten zijn bespreekbaar, hoewel steeds v66r
op staat, dat vrouwenproblemen door vrouwen zelf
aangekaart moeten worden. Dit gebeurt echter te
weinig. Sommige mannen en vrouwen hebben vanuit
hun positie bij Sater een voorsprong wat betreft
informatie. De autoriteit die dat onherroepelijk
met zich mee brengt, valt vaak niet te nivelle
ren.

Is vl"ouwenondel"drukking een thematisch ondel"deel
van de stukken, die gemaakt zijn en nog wOl"den ?

Drie jaar geleden zijn binnen Sater de eerste
diskussies gevoerd over vrouwenonderdrukking,
vrouwenstrijd, e.d. Dat ging allemaal heel moei-

lijk, veel weerstand en zo. In "Niks aan de
hand" en "Wegens reorganisatie gesloten" zijn
hele voorzichtige, minimale pogingen gedaan,
om er iets mee te doen. De DAF-produktie had
duidelijk een hink-stap-sprong karakter, wat
de vrouwenrollen betreft. In "De Juf van de
Czaar Peterstraa~'is duidelijker geprobeerd
om de positie van vrouwen en hun verzet te in
tegreren in het totaal van de produktie. Aan
geven waarom vrouwen strijd moeten voeren en
hoe, is tot nu toe nog niet in de vorm van een
perspektief voor vrouwen naar voren gekomen,
omdat de diskussie daarover binnen Sater nog
niet gevoerd is en we in het laatste stuk ge
kozen hebben voor een vrouw, die nog maar net
zich bewust is van haar positie. De strategie
lijn zit in "De Juf" inzoverre, dat solidari
teit tussen de Juf en de arbeidersvrouw aange
geven wordt en de solidariteitslijn tussen de
Juf en de bankiersvrouw afgebroken wordt.

Dat waren onze antwoorden. Met veel ~ groeten,

lrma, Ellis, Yvon, Ciska, Cis .

DE POSITIE VAN DE VROUWEN BINNEN DE
NIEUWE KOMEDIE

Dit 'oaY', tiJden de kontl"aktbespY'ekingen
kwamen alle 1'OU n, zondel" daa1'ovel" van tevo
l' n mielkaal' te hebben gepl"aat, met hun
" 1'ouwenproblem n". ( Zowel t.a.v. de priv 
i uati - de erhoudin~ we1'k-gezin - als
.1.1. de m ni l' an omgaan met elkaar binnen

hei " ;; l t:hap.) Dat el"baasde niet aLleen de
'7/ nnen an h t (fezel hap, maal' oOl"al on 
nel '. In di zel 'de ti'd kwam de bl"ie an de

an Gene iu . ln deze brief we1'den
l di kiepunten aangege en ovel" de

po iiie an l"ouwen in het algemeen en binnen
. ir-i 'uk ltul/1':f1'oer.n. Die bl"ie wa bedoeld
nl ee1' te aanzet VOO1' de di~kus ie op de
oOl"be1'eidingsbijeenkom i VOO1' het tudie-

w eknd an het Kultu1'eel Fl"ont ovel" "Vl"ouwen
en de trijdkultuul"". De vl"ouwen van de NieUlJe
Komedie ingen bij elkaar zitten om de brief
te be pl"eken en ovel" onze eigen situatie te
p1'aten.

Tot nu toe hebben we nog niet veel meer gedaan,
dan wat rommelig, lachend en elkaar in de rede
vallend, werkervaringen uitwisselen. Opvallend
is, dat gebeurtenissen of moeilijkheden, waar
je jarenlang van dacht: "Dat zal wel aan mij
liggen", nu ze uitgesproken zijn, niet meer zo
individueel blijken te zijn.

Dat het zo moeilijk is om een uurtje per week
bij elkaar te gaan zitten, zegt al iets over
het feit, dat het niet vanzelfsprekend is om
over vrouwenproblemen te praten, laat staan
om ze voortdurend aan de orde te stellen. Er
moet nog een lange strijd gevoerd worden.

Er zijn vrouwen, die zeggen geen behoefte te
hebben aan theorievorming, anderen hebben die
behoefte wel. Belangrijk is in ieder geval on
derlinge solidariteit op te bouwen. Tot nu toe
waren we verdeeld en ieder van ons twijfelde
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niet aan de gelijke positie van mannen en vrou
wen binnen de Nieuwe Komedie. Daarom moeten we
beginnen om ons eigen gedrag in het werk te
analyseren én ons gedrag ten aanzien van el
kaar.

De eerste moeilijkheid is precies te onder
scheiden, wat nu een probleem is, ontstaan of
in stand gehouden door rolpatronen en patriar
chaal denken of een probleem ontstaan vanuit
de privésituatie. Je bent snel geneigd, een
boel af te schuiven op je privéleven. Een voor
beeld: de thuissituatie wordt gezien als een
privézaak, of je getrouwd bent of niet. Maar
omdat bij het toneel de gezinsdagindeling door
broken wordt, komen mensen met een gezin in
de knel. Iedereen, zowel mannen als vrouwen
passen hun privéleven aan in verband met hun
werktijden. Voor mensen met een gezin betekent
dit schuldgevoelens, omdat je óf je werk óf
je gezin te kort doet. En voor alleenstaanden
betekent dit, dat het moeilijk is om je socia
le kontakten te onderhouden. Zo blijkt, dat
zaken, die worden behandeld als puur privé.
een maatschappelijke oorzaak hebben. Waarom
wij dit voorbeeld stellen? Dit is niet al
leen het probleem van de vrouwen van de Nieu
we Komedie. Toch worden deze zaken als puur
privé behandeld. Wij willen ze uit die sfeer
halen en plenair bespreekbaar maken.

KCM MAAR EENS ME:!' FEITEN

Een andere moeilijkheid is, dat we aan de man
nen van het gezelschap duidelijk proberen te
maken, wanneer en hoe we vrouwenonderdrukking
ervaren. Je durft het woord niet eens te ge
bruiken, omdat er voortdurend feiten worden ge
vraagd. Wat voor ons feitelijk is, blijkt niet
altijd door anderen zo te worden gezien. De
funktie van de vrouwengroep is o.a. een weer
baarheid op te bouwen en door het praten over
eigen ervaringen ons trainen in het opkomen
voor eigen ( vrouwen- ) belangen en in het for-

muleren ervan.

Tijdens de plenaire vergaderingen klappen er
een aantal van ons dicht. Moeten we meedoen met
het "Tweede Kamertje"spelen, met die zelfverze
kerde manier van praten, met de diskussies o
verheersen? Dat is juist een mechanisme, dat
we willen bestrijden. Er zijn vrouwen, die zeg
gen, dat ze na jarenlange aanpassing al zo'n
mannengedrag hebben overgenomen, dat ze nergens
last van hebben. Die manier van praten is ook
wel erg verleidelijk, omdat - als je wilt dat
er naar je geluisterd wordt - een zog. zakelij
ke ( "mann lijke"- zeggen sommige vrouwen) aan
pak wordt verlangd. Te emotioneel gebrachte dis
kussiebijdragen, ook al hebben ze een politieke
inhoud, maken geen indruk, terwijl hetzelfde,
op een rationele wijze gebracht, wel een werking
heeft.

De vrouwen zlJn bij de Nieuwe Komedie "numeriek"
in de minderheid: 9 vrouwen - 19 mannen. Er zit
geen vrouw in de dagelijkse leiding, alhoewel
daarvoor wel vrouwen kandidaat waren. We missen
een vrouw in de dagelijkse leiding, omdat veel
problemen, waar wij gewoon eens over willen pra
ten, alleen formeel worden afgehandeld.

Binnen de verschillende produktiegroepen valt
het niet mee om de vrouwenproblematiek aan de
orde te stellen. De angst om van alle stukken
"vrouwenstukken" te maken, is groot. Of we
een speciaal vrouwenprogramma zullen gaan ma
ken of konsekwent de vrouwenproblematiek bin
nen alle produkties aan de orde moeten stel
len, is een vraag, waarover nog geen overeen
stemming bestaat. In het programma "Gans het
raderwerk ... " vonden de vrouwen, dat de vrou
wenrollen te weinig waren uitgewerkt en dat de
funktie van vrouwen in strijdsituaties, zoals
in de stakingen van 1903 niet uit de verf
kwam. De vrouwen in deze produktie hebben
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maar een dienende en ondersteunende funktie
t.a.v. de mannenrollen. Op een andere manier
gaat dit ook op voor de vrouwenrollen in ande
re produkties, bijv. in het programma over
gezondheidszorg. Daarin komt een razend mooie
arts voor, die zeer harde opmerkingen maakt,
omdat dat zo'n boeiend kontrast vormt. We ho
pen, dat het gezamelijk bespreken van dit soort
voorvallen in de vrouwengroep er toe bij zal
dragen, dat de vrouweriproblematiek serieus ge
nomen zal worden. We zullen dat samen moeten
bereiken, omdat we niet alleen in het gezel
schap, maar ook in de produktiegroepen in de
minderheid zijn.

Op ons kantoor doen, net als op ieder kantoor,
vrouwen het "vrouwenwerk", zoals typen, orga
niseren, kontakten onderhouden met relaties,
telefoon opnemen, enz. Als Dea, onze kleedster,
( de "moeder"van de Nieuwe Komedie ) er niet
is, wordt in 9 van de 10 gevallen het huishou
delijk werk door de meisjes van het kantoor ge
daan. Als er op het kantoor een vakature is,
wordt er om een "vrouwelijke kracht" gevraagd,
terwijl een man het werk evengoed zou kunnen
doen. Vaak ook wordt de meisjes gevraagd om
koffie te serveren, vooral bij gesprekken met
belangrijke personen. Bovendien heeft het kan
toor ook nog een pleisterplaatsfunktie: je kunt
daar werkjes laten doen - de sekretaresses
knuffelen en zeggen: "Schat je, doe je dat even
voor me ?" Ook daar wordt in de vrouwengroep
over gepraat.

Alle vrouwen zijn binnen en buiten de Nieuwe
Komedie bewust en aktief bezig met de vrouwen
problematiek, in Fem-Socgroepen, in praatgroe
pen, door te lezen en over de eigen ervaringen
te praten. En daar gaan we mee door, want er
moet mog veel gebeuren.

Cecile van der Poel en Annemieke van den Brink.

DE ANTWOORDEN VAN ANETTE EN HADASSA,
VROUWEN VAN HET AMSTERDAMS STADSJOUR
NAAL

Hoe werken jullie binnen jullie roep?

3 mensen hebben het initiatief genomen om het
Amsterdams Stadsjournaal op te richten. Deze
drie mensen zijn nog steeds de enige 3 vaste
full-time krachten, de rest van de groep be
staat uit vrijwilligers. Eens in de week is er
een algemene vergadering met alle medewerkers,
waar alle zaken w. b. de voortgang van het werk
besproken worden. Sinds kort is er een soort
dagelijkse leiding, bestaande uit de 3 vaste
medewerkers, die praktische zaken regelt, om
zodoende de algemene vergadering te ontlasten.
De films die gemaakt worden, worden door Figi
tive Cinema gedistribueerd en zo mogelijk gaat
er een begeleidingsgroep mee om achteraf geza
melijk de vertoning te kunnen bediskussieren.
De films worden zoveel mogelijk voor de geei
gende publieksgroep vertoond, zoals werkende/
werkloze jongeren, scholieren, studenten en
arbeiders.

Wat is jullie fUnktie binnen de groep en heb
je het idee dat je als vrouw anders behandeld
wordt door de mannen, als de mannelijk leden
van het StadSjournaal ?

Een van die 3 vaste medewerkers is Anette. Ha-

dassa is vrijwilligster en loopt stage bij het
Stads journaal , vanuit de filmakademie. Anette
is regiseuze wat betekent dat ze een specifieke
inbreng heeft vanuit haar vakgebied.Hadassa is
wat korter bij de groep en meent dat dit nog
wel eens problemen oplevert:"Het is eerder een
verschil tussen de 'oude garde' en de nieuwko
mers, dan het verschil tussen mannen en vrouwen,
dat maakt dat bijv. in een vergadering de een
meer zijn mond open doet dan de ander. Veel
tijd voor inwerking en begeleiding is er door
alle drukte meestal niet". Wel vertellen ze,
dat in de commerciële filmwereld de scheiding
tussen mannen en vrouwen heel duidelijk is.
Het is een wereldje, dat overheerst wordt door
mannen. Typisch "vrouwelijke" banen als kleed
ster en scriptgirl worden door mannen als min
derwaardig ervaren. Iemand ooit gehoord van
een scriptboy of kleder ? De mannelijke beroe
pen als cameravoering en geluid zouden te
"zwaar" zijn voor vrouwen. Het is op de filma
kademie ook moeilijk o~ je als vrouw bijv. te
specialiseren in cameravoering. Dat er zo wei
nig vrouwen werken in de filmindustrie heeft
ook zijn weerslag op het Amsterdams Stadsjour
naal. Er melden zich nu eenmaal meer mannen
als medewerkers aan dan vrouwen.Binnen de
groep echter wordt zo veel mogelijk geprobeerd,
om de specialisatie te doorbreken; om iedereen
zich zoveel mogelijk te laten inwerken op alle
vlakken van het werk. Zo is Anette de camera
vrouw geweest van een aantal films en heeft
Hadassa het scenario geschreven van de film
over de "vijf-ploegendienst" en is ze camera
assistente geweest bij de verfilming ervan.

Kom/' het eminisme ook aan de orde in jullie
ilm ?

We komen tot de ontdekking, dat dat veel te
weinig is gebeurd, terwijl een onderwerp als
"de vijf-ploegendienst" toch een aantal moge
lijkheden biedt, om het aan de orde te stel
len. We praten erover, wat de "vijf-ploegen
dienst" voor vrouwen betekent. Vrouwen zullen
zich nog meer dan normaal moeten aanpassen aan
de werktijden van hun man, wat andere dingen
als zelf gaan werken, hobbies, er uit gaan
onmogelijk maakt. Dit zijn dingen, die er in
de film niet uit komen. De vrouwen in de film
worden kritiekloos als huisvrouwen afgebeeld.
Een gemiste kans dus eigenlijk. Hadassa bedenkt
zich, dat het misschien toch wel verschil uit
heeft gemaakt, dat ze samen met een man het
camerawerk gedaan heeft. "Het was een soort
van vanzelfsprekendheid, dat vrouwen zo uitge
beeld werden en zelf ben je er ook weinig a
lert op". De diskussie hierover zou wel aange
zwengeld moeten worden, maar dat zou dan ge
strukturecrd aangepakt moeten worden door de
vrouwen van de groep en niet even tussendoor.
Vanwege het vele werk zal daar de eerste tijd
wel niet veel van kunnen komen.

Carlijn Ever .
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4. OVER DE VERHOUDING TUSSEN DE ANTI-KAPITALISTIESE
EN DE ANTI-PATRIARCHALE STRIJD

Verslag van de voorbereidingsdag van de Vrouwen
van het Kultureel Front voor het studieweekend
van 22 en 23 april in Rasa, Utrecht, over ''Vrou
wenstrijd en Strijdkultuur".

Voor het eerst zitten ong. 40 vrouwen uit het
KuLtureeL Front - mac.r ook enkeLe vrouwen van
buiten het Front ( De Straatmeiden, een vrouw
van Cienemien en enige vrouwen van de stichting
"Vrouwen in de beeLdende kunst") bij eLkaar.
Er Liggen geen diskussiestukken. We weten niet
of er gezameLijke of tegengesteLde standpunten
Liggen. Dat moet bLijken uit de diskussie. Wat
er weL gezameLijk is, is de behoefte om met eL
kaar te praten, ervaringen uit te wisseLen en
antwoorden te vinden op veeL vragen.

Hoe zit het met de positie van de vr( uwen in
de verschiLLende groepen ?
Hoe zit het met de verhouding tussen de anti
kapitaListische en de anti-patriarchale
strijd ?

- Hoe verwerk je dat in je produktcll ?
En "Hoe verteL ik het m'n manneLijke koLLe
ga's ?"

STIQfl'lNG"~ IN DE BEEIDENDE KUNST"

Drie vrouwen van de Stichting "Vrouwen in de
beeldende kunst" openen de dag met een inlei
ding: In Amerika bestaan al een tijd Woman Arts
Centres. Centra waar vrouwelijke beeldende kun
stenaars hun werk exposeren en elkaar ontmoeten
o~ er over te praten. In Nederland werd op het
vrouwenfestival een oproep gedaan om hier een
dokumentatie- en inventarisatiecentrum op te
richten. De bedoeling was, om gegevens te in
ventariseren over de positie van vrouwelijke
beeldende kunstenaars in Nederland. Dit gebeur
de, maar het bleek al gauw niet voldoende.
Mede door invloed van de feministische beweging
ontstond er, zo bleek, behoefte aan meer.
Er kwam een plenaire vergadering en er werden
werkgroepen opgericht. De werkgroep "Normen",
de werkgroep "Opleiding" en de werkgroep "8e
roepssituatie". Wat deze werkgroepen doen is
goed uit te leggen aan de hand van de werk
groep "Normen".

.Iet beroep van beeldende kunstenaar is geen
algemeen erkend beroep. Em voor vrouwelijke
kunstenaars ligt dat nog onduidelijker. Vrouwen
aoeten harder vechten voor die erkenning. Die
moeten er harder voor vechten. Als je in dit
verband praat over normen, waar heb je het dan
over ? Normen zijn door een groep gemaakte af
spraken. Maar in de praktijk betekent het, dat
de normen door de ene helft van de groep zijn
vastgesteld. Door mannen voor vrouwen. Dit be
tekent, dat vrouwen hun eigen normen zullen
80eten gaan ontwikkelen. En dat kun je natuur
lijk theoretisch vaststellen, maar in de prak
tijk is het erg moeilijk. Moet je alle oude nor
men overboord gooien of moet je de oude normen
toetsen aan jouw belang en vandaaruit nieuwe
normen ontwikkelen ? Op die laatste manier is
de werkgroep "Normen" bezig. Een van de nieuwe
normen is: praktijkkennis doorgeven aan elkaar.
In het kapitalistisch systeem is het ongewoon,
dat je kennis met elkaar deelt en het weinige

dat er dan nog gedeeld wordt, wordt gedeeld door
mannen onder elkaar. Vrouwen vallen daar hele
maal buiten. Daarom worden er op dit moment
vrouwenkunstcentra opgericht, met als eerste
doel het doorgeven van kennis aan elkaar. Later
kunnen ze ook dienst gaan doen als expositie
ruimten naar buiten toe. Op dit moment zijn de
meeste galleriehouders vrouwen maar de exposan
ten zijn 3 vrouwen op de 30 mannen. Vrouwen
kunstcentra hebben niet alleen als doel de di
rekte belangen te behartigen van de vrouwelijke
beeldende kunstenaars, maar ook om de diskussie
op gang te brengen over de positie van vrouwen
in het algemeen en in de beeldende kunst.

DE DISKUSSIE v(x)R DE MIJ:)[W;l?J\lJZE

De inleiding roept veel vragen op. Als vrouwen
worden achtergesteld in de beeldende kunstsektor,
waar blijkt dat dan uit en vooral, waar komt
dat vandaan ? Hoe komt het dat vrouwen minder
kans krijgen om hun werk te exposeren ? Zijn
vrouwen minder goed ?

Op deze vragen is natuurlijk niet één antwoord
te geven. Er spelen allerlei faktoren mee. Kijk
alleen al eens naar de opleidingen. Daar zijn de
meeste docenten mannen. Het is moeilijk om je
daar mee te identificeren als vrouw. Ook zijn
er binnen de beeldende kunstsektor duidelijk
vrouwenberoepen. Als je de mannen op de akademie
grote blokken ziet beeldhouwen en jij maakt
hele kleine beeldjes, dan wordt je al gauw naar
textiel of keramiek verwezen, of je gaat zelf.
Je wordt gauw in die richting geduwd. Er zijn
maar weinig vrouwelijke beroepsbeeldhouwers of
schilders. Veel vrouwen verdwijnen van de op
leiding, omdat ze zwanger zijn. De man maakt
~e opleiding af. Ook als vrouwen de opleiding
afmaken, zijn ze er later toch vaak een tijd
uit om voor de kinderen te zorgen. De man werkt
door. Door de opleiding hebben de mannen vaak
een voorsprong op de vrouwen en aangezien in dit
systeem kunst een "waar" is die geld op moet
brengen, krijgen ze ook meer kansen.

HOE ZIT HEl' EI<»n:.IJK Mm' OOS ?

Die vraag begint zich steeds meer op te dringen.
De meeste vrouwen komen uit de toneelsektor. Hoe
zit het in die sektor bijv. met de opleidingen?
Het blijkt moeilijk om daar meteen een antwoord
op te geven. In die tijd waren we ons nauwelijks
bewust van onze positie als vrouw. Nu achteraf
zijn er wel dingen aan te wijzen. Ook het toneel
is een mannenwereld. Schrijvers, regisseurs en
direkties, het zijn bijna altijd mannen. Je moet
als vrouw voldoen aan mannennormen. Vrouwenrollen
laten altijd het zelfde patroon zien: Verzorg
ster, hoer, oma, moeder ... en op die manier wordt
je opgeleid voor je vak. Er is weinig werk voor
mannen, maar voor vrouwen nog minder. De konkur
rentie tussen vrouwen is enorm, mede door het ge
brek aan beboorlijk werk. Je laat je tegen elkaar
uitspelen.

We zitten plotseling midden in de diskussie over
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de verhouding tussen de anti-kapitalistische en
de anti-patriarchale strijd. Er wordt gezegd:
"Nee, het gaat niet om de macht van mannen over
vrouwen. De macht is in handen van de heersende
klasse. Dat zijn mannen en vrouwen". Allerlei
vragen komen tegelijk naar boven. Waar gaat het
om ? Is het verschil tussen mannen en vrouwen
alleen een ideologisch verschil en moeten moe
ten mannen en vrouwen samen strijden om dat te
overwinnen ? Of is er wel degelijk een belangen
tegenstelling tussen aannen en vrouwen ? En wan
neer je het hebt over:"Alle vrouwen worden on
derdrukt", heb je het dan ook over de vrouwen
van de heersende klasse ? Er ontstaat een mis
verstand. Wie bedoelen we eigenlijk -et de
vrouwen van de heersende klasse ? Na wat heen
en weergepraat stellen we vast, dat vrouwen
uit de heersende klasse vrouwelijke kapitalis
ten zijn of vrouwen van kapitalisten en dat zij
als vrouw ook onderdrukt worden. Maar moeten
ze daarom dan ook bij de strijd betrokken wor
den? We denken van niet. Het is in eerste in
stantie een strijd van vrouwen uit de arbei
dersklasse. Wanneer je er van uit gaat dat
niemand en dus ook de vrouwen niet bevrijd kun
nen worden binnen het kapitalistisch systeem,
zul je als vrouw ook moeten vechten tegen dat
systeem. Voor vrouwen van de heersende klasse
ligt dat belang er niet. Wel voor vrouwen uit
de arbeidersklasse. Maar daarmee is het laatste
woord daarover nog niet gezegd. Betekent dat,
dat vrouwen uit de arbeidersklasse ( en d~ar

bedoelen we ook onszelf mee ) alleen maar de an
ti-kapitalistische strijd moeten voeren? Nee.
Maar hoe zit dat dan met de anti-patriarchale
strijd ?

Er komen twee standpunten naar voren:
1. Het is een gezameLijke strijd. Het vepschil
tussen mannen en vrouwen en dE rolpatronen moeten
samen ove1'Wonnen wordEn.
2. De enige manier om gezamelijk te strijden is
uitgaan van een vepschiL in belangen. Het patri
apchaat bestaat al veel Langer dan het kapitalis
me. Het kapitaLisme paste het alleen maar aan
aan haap behoeften. Pas aLs vrouwen zich organi
seren op hun belangen kan er een gezamelijke
strijd ontstaan, omdat de vrouwen de mannen dan
kunnen dhJingen om samen met hen en ook in het
beLang van vrouwen dE strijd te voeren.
Maar we besluiten om deze diskussie even te la
ten liggen. We willen eerst praten over:

CNZE POOITIE AlS vmJWEN BINNEN DE SI'RIJDKUL'IUUR

Hoe zit het daar mee? We hebben het al gehad over
dat vrouwenrollen op het toneel altijd de rol van
de vrouw in de maatschappij bevestigen ? Is dat
anders binnen de strijdkultuur ? Het algemene ant
woord is:"Nee". Ook binnen de strijdkultuur worden
de vrouwenrollen op die manier op het toneel ge
bracht. Maar hoe moet het dan ? Hoe maak je vrou
wenrollen zo, dat ze niet bevestigend zijn? Het
moeten toch herkenbare vrouwen blijven : Je ziet
op dit moment steeds meer bewuste vrouwen optre
den in de stukken van de strijdkultuur. Maar is
dat een oplossing? Nee, natuurlijk. Je legt de
situatie van arbeiders en de noodzaak van de
strijd ook niet uit, door een bewuste arbeider op
te voeren. Je legt dat uit, door de situatie van
arbeiders als onderwerp van je stuk te nemen en
die situatie zo uit te werken, dat het duidelijk
wordt, dat de anti-kapitalistische strijd noodza
kelijk is. Het zelfde geldt natuurlijk, wanneer
je het hebt over de positie van vrouwen en de an
ti-patriarchale strijd.

Het is intussen tijd geworden om te pauzeren,
maar het stikt van de diskussiepunten. We maken
een inventariRatie van de punten, waar we het
nog over willen hebben:
- Hoe overtuig je mannen van het belang van dit
soort diskussies ?
- We willen wat horen van de vrouwen, die erva
ring hebb~n met het maken van een vrouwenprogram
ma.
- Hoe zit het met de positie van de vrouwen bin
nen de verschillende groepen ?
- Wat is onze positie binnen de kunstwereld?
- Hoe zit het met vrouwelijke schrijvers en

vrouwenstukken ?
- Wat zijn konkrete strijdpunten voor ons, m.n.
binnen de vakhonden ?

We kunnen dit natuurlijk nooit allemaal behande
len. De drie volgende punten staan op de agenda
voor de middagdiskussie:
1. De positie van vrouwen in de diverse groepen.
2. Hoe vel'll1erk je de vrouwenproblematiek in je
stukken ?
3. Hoe maken we het besppeekbaar met onze manne
lijke kollega's ?

NA DE NIDDAGPAUZE:

Bijna overal zijn vrouwen in de minderheid. In
sommige groepen is de diskussie over de positie
van de vrouwen in het gezelschap en over de ver
werking van de anti-patriarchale strijd in de
stukken al langer op gang, in sommige komt ie
net van de grond en in andere wordt ie nog niet
gevoerd. Dus zijn er ook wel zeer verschillende
ervaringen. Maar een ding wordt door de meeste
vrouwen sterk ervaren: de eigen zwakte. Niet al
leen omdat vrouwen praktisch overal in de minder
heid zijn, maar ook omdat vrouwen over het alge
meen minder ervaring hebben op een aantal terrei
nen van het werk, zoals schrijven en regisseren.
En wanneer de mannen van het gezelschap dan goed
moedig zeggen: "I.laken jullie maar een vrouwenstuk"
dan blijken de gevolgen. Je bent maar met weini
gen, je hebt weinig ervaring - kortom, je staat
in de kou. En niet alleen op het punt van je vak.
Ook wat betreft de problematiek, die je uit wilt
gaan beelden. We weten heel wat over klassestrijd
en nog maar heel weinig over anti-patriarchale
strijd. Dit blijkt ook uit de voortdurende dis
kussie binnen de groepen. Je weet, dat er iets
mis is; zowel met de positie van de vrouwen bin
nen de gezelschappen, als met de verwerking van
de vrouwenproblematiek in de stukken, Maar je
bent niet in staat er konkreet iets tegenover te
zetten. Linkse mannen zeggen vaak:"Waar heb je
het over? Jij bent toch geemancipeerd !" En
daar zit je dan. Je weet, dat bewuste vrouwen
opvoeren in een stuk geen oplossing is, maar hoe
moet het dan wel ? Je wordt vaak door mannen in
dit soort diskussies in een hoek gedrukt. Wat
moeten we daar aan doen ?

Een voor de hand liggend middel is:staken :
Daar zijn we natuurlijk niet tegen, maar - zo
wordt ingebracht - voordat je gaat staken moet
je toch eerst duidelijk maken waar het om gaat
en wat er mis is en wat je eisen zijn. Wanneer
dat niet geaccepteerd wordt, kun je gaan staken.
De situatie op dit moment is niet, dat je eisen
niet worden ingewilligd, maar dat je vaak niets
in kunt of durft brengen. Daarom is de organisa
tie van vrouwen binnen het Kultureel Front en
binnen de gezelschappen zo belangrijk.

0PNIEtM: KIASSESTRLJD - ~JD

Hier wordt tegeningebracht:"Nee, je werkt als
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strijd. Het belang van Annie Romein heeft daarin
gelegen, dat zij als neerlandica en historica
( in die tijd nog een gekombineerde studie ) van
uit een historisch-materialistische visie de li
teratuur en de kunst als een kunst-socioligisch
en kultuurhistorisch gegeven benaderd heeft. In
Haar werk laat ze steeds de grote maatschappelij
ke bewegingen zien en de plaats, die de kultuur
daarbinnen heeft. Zij beschrijft de kultuur als
een afspiegeling van maatschappelijke processen,
die ook omgekeerd weer haar uitwerking op die pro
cessen heeft. Hierdoor worden relaties tussen
kunst en maatschappelijke veranderingen duidelijk
en vooral ook de belangrijke funktie van kunst
daarin.

Van haar publikaties willen wij er een aantal
aanhalen, die volgens ons van direkt belang zijn
binnen de strijdkultuur en de vrouwenbeweging.
Allereerst haar in 1934 geschreven proefschrift,
"De NederLandse Rorncznschrij ster vana 1980",
in 1935 al in handelseditie verschenen onder de
titel ''VrouwenspiegeL''. Als zij dit proefschrift
schrijft, is zij als getrouwd ( sinds 1920 ) en
heeft zij drie kinderen. Haar plan om een baan
in de journalistiek te zoeken heeft zij moeten
laten varen, daar ze nog niet in do tijd van de
geplande kinderen leefde, zoals ze zelf zegt,
maar in 1927 kan ze een los-vast baantje als re
censente krijgen bij het Handelsblad De automa
tisch naar haar doorgespeelde vrouwenromans vorm
den een aanleiding om haar door het moederschap
weggezakte plan, om ooit nog eens te promoveren,
weer op te vatten. Ze had nu immers al een vracht
materiaal verzameld voor een studie over de
vrouwenroman. In Vrouwenspiegel heeft ze gepro
beerd, de samenhang aan te geven van de sociaal
bepaalde rol van de vrouwen haar kulturele
(literaire) manifestaties en richt zij haar belang
stelling minder op een peilen van de es th tische
waarde van de romans als kunstwerk. Wij komen op
"Vrouwenspiegel" terug bij het bespreken van het
belang van Annie Romein voor de huidige vrouwenbe
weging en vrouwenstrijd.

Een belangrijke bijdrage in de diskussie over
kultuurpolitiek kan het in 1949 verscbenen boekj
"De Vruchtbare Muze" zijn. Zij schreef dit boekje
in een tijd, dat de in bet buitenland reeds groei
ende literaire sociologie ook hier zijn weer
klank begon te vinden. Het besef drong door, dat
kunstenaars niet louter scheppers van schoonheid
waren, maar dat kunst een kommunikatiemiddel was,
een boodschap overbracht. In dit boekje spitst
Annie Romein dit probleem toe op de literatuur.
Zij hield zich in 1949 al bezig met een vraag die
nu weer aktueel is: 'Wat is politieke literatuur?'
Goede politieke literatuur moet -volgens haar
zijn,het gelijk opgaan van artistiek zelfbewustzijn
(bet literaire) met een maatschappelijk bewustzijn.
Ze bescbrijft dit aan de hand van het begrip ten
densliteratuur en stelt, dat bet er niet om gaat
of een werk tendens bevat of niet, (immer, alle
literatuur is tendens-literatuur, ook het ontkennen
van tendens is tendens, zoals bet l'art pour l'art
principe van de SO-ers) maar om de vraag boe die
tendens verwerkt is. Zij wijst op het gevaar van
uitsluitend rationeel zijn en zegt, dat de emotio
nele verwerking van de tendens een vereiste is.
Een goed evenwicbt tussen het rationele en het
emotionele geeft nog geen goede verwerking van de
tendens. De auteur zal door zijn werk zijn "passie"
ten aanzien van bet aan de orde zijnde probleem
moeten uitdrukken. Annie Romein verstaat onder het
woord passie een diep doorleefde, tot in bet onder
bewuste geIntegreerde betrokkenheid met dat pro-

bleem.

In 1974 schreef zij "Ja vader, nee vader". Dit boek
gaat over de afbraak van het patriarchaal gezag,
die zich manifesteert in een verschijnsel, dat zich
sinds de lSe eeuw vertoont, n.l. de generatiekloof:
de jeugd die zich steeds meer verzet tegen het ge
za.g en als groep erkend wil worden en de ouderen
die de afbrokkeling van het gezag trachten af te
remmen. Binnen de veranderingen die het gevolg
zijn van dat jeugdverzet, kijkt zij ook naar de ge
volgen die deze weer hebben voor de positie van de
vrouw. Alboewel kunst in dit boek niet het hoofdon
derwerp is, zoals in "De Vruchtbare Muze", vormt
het toch een wezenlijk onderdeel van het boek. Er
spreekt duidelijk uit, hoe belangrijk kunst is
binnen het geheel van maatscbappelijke ontwikkelin
gen.

Haar laatste boek is een bundel essays en heet
"Dr'ieLandenpunt" (1975). Drielandenpunt, omdat alle
essays verkenningen zijn rondom het punt, waar bet
gebied van de literatuur, dat van de gescbiedenis
en dat van de sociologie elkaar raken. Dit boek
lijkt ons ook zeer bruikbaar binnen de kultuurdis
kussie en omdat tijd ons meestal tot keuze's
dwingt zijn bet vooral de volgende artikelen, waar
wij op willen wijzen: "Over taal en seks, seksis
me en emancipatie"; "Vrouwenromans, tussen idee en
realiteit"; n ""Invloed van Marx in de literatuur"
Met name in bet eerste artikel bebandelt zij het
begrip 'vrouwenkultuur'. In tegenstelling tot bij
voorbeeld vrouwen als Hanneke van Buuren, ziet zij
geen mogelijkbeid tot een aparte vrouwenkultuur,
omdat dit een ontkenning zou zijn van een belang
rijk deel in onze bescbaving opgenomen vrouwen in
vloed. Zij pleit ervoor, om -in de voetsporen van
de Engelse marxistisch-feministische historica
5beila Rowbotham- de verborgen invloed van de vrouw
op bet maatscbappelijk gebeuren te onderzoeken. Ze
stelt, dat wie naar een afsplitsing van kulturen
streeft, is "als de vrouw in bet verhaal over 5alo
mo's wijsheid, die het omstreden kind liever in
tweeën liet hakken, dan bet aan haar mededingster
af te staan."

MEISJE-v\x)R-HALVE-l)AGEN-MET-DE-Pffi
Op het eerste gezicht lijkt Annie Romein een luxe
positie gehad te hebben als intellektuele vrouw,
die ogenschijnlijk makkelijk bezig kon zijn met
wetenschappelijke arbeid. Maar ook zij heeft gewor
steld met de problemen die het vrouw-zijn in een
kapitalistische maatschappij met zich meebrengt.
Een voortdurende organisatie en een groot uithou
dingsvermogen waren nodig om de dubbele taak,
intellektuele arbeid in kombinatie met het moeder
schap, te kunnen uitoefenen.
In haar in 1971 verschenen 2-delige autobiografie
"Omzien in verwondering" stelt zij haar vrouw-zijn
en de problemen die dit met zich meebracht, steeds
aan de orde. Niet alleen in haar huwelijk met Jan,
maar ook in baar jeugd, zoals haar ervaringen met
seksualiteit, konflikten met haar moeder, al of
niet studeren. In de tijd, dat de kinderen klein
waren, kwam voor haar de studie op het tweede plan
te s taan en ze noemde zichzelf dan ook de
"doe-het-zelf-huisvrouw", "meisje-voor-halve
dagen-met-de-pen, die naar twee kanten te
kort schoot", of ook "de kettingbond".

De dood van Jan beeft eigenlijk bevrijdend ge
werkt voor haar. Niet, dat zij in de samenwer
king met Jan intellektueel ook maar iets van
zichzelf heeft moeten laten scbieten, maar ge
durende de jaren van haar huwelijk heeft zij
toch onder de druk van de spanning tussen haar
taak als vrouw/moeder en haar opdracht als in
tellektueel geleefd, iets wat voor Jan als man
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niet gold, zodat hij zich volledig aan zijn
studie kon wijden.

"Omzien in verwondering" geeft behalve de in
formatie over Annie als vrouw ook een beeld van
een generatie intellektuelen rond de 2de Wereld
oorlog, van de positie van de kunstenaars t.a.v.
het fascisme en van haar persoonlijke indrukken
van gebeurtenissen die voor ons al lang geschie
denis zijn. Wij noemen hier haar ervaringen met
de kolonieale verhoudingen in Indie in haar
jeugd ( haar vader werd daar voor een paar jaar
benoemd als technikus op een werf >, haar erva
ringen met de CPH ( nu CPN >, waar Jan en zij in
1927 uitgezet werden. Over dat laatste zegt zij
zelf: "Wij voelden ons geen teleurgestelde idea
listen, die opgelucht hun vuile handen wasten".
Ze hebben zich niet tbuisgevoeld in de CPH, maar
voelden zich ook niet thuis in de burgerlijke
wereld en hebben daardoor altijd in een moei
lijke positie verkeerd en ervaarden daarvan de
konsekwenties. "Hopeloze individualisten en re
negaten, zei de partij. A la bonbeur, maar voor
de burgerlijke wereld onbetrouwbare lieden". Ze
wilden geen geloofsbeleidenis afleggen om weer
in de burgerlijke wereld geaccepteerd te wor
den. Ze verafschuwden de ex-komministen,"die
opeens kritische kenners van het Marxisme wor
dentt

•

HEI' UITGRAVEN VAN DE VROOWENGESOIIEDENIS

Ook al zouden wij veel van Jan niet genomen heb
den en zouden wij ons perspektief misschien an-

NIEUWS VAN HET FRONT

PllINNEN VCOR NIEUWE NUlofo1ERS:

De redaktie is van zins om in volgende nummers
de volgende onderwerpen aan de orde te stel-
len: De praktijk van de kollektieven van beel
dende kunstenaars en wat ze kunnen betekenen
voor de strijdkultuurbeweging; aktietheater in
Nederland en Vlaanderen en de omstandigheden,
waaronder de"amateurgroepen"werken en de werk
wijzen die ze tegen de verdrukking in ontwikke
len; strijd-kultuur in Nederland en Vlaanderen
tussen de twee wereldoorlogen; een tweede muziek
nummer, omdat het eerste een stroom van reakties,
suggesties en kopy losriep; hoe zou een vrucht
bare relatie gelegd moeten worden tussen de
strijdkultuur en wetenschappers ( en studenten
die hun discipline in willen schakelen in de
praktijk van de strijdkultuur; een amerikanum
mer over de praktijk van strijdkultuurgroepen
daar.

Wanneer lezers suggesties hebben, die ons kunnen
helpen bij de realisering van bovenstaande plan
nen of wanneer ze mee willen werken aan de rea
lisering ervan - of wanneer ze aan een heel ander
thema behoefte hebben, willen we daar graag be
richt van hebben. Prins Hendrikstraat 47, Eind
hoven. 040-449143.

In de praktijk blijkt de naam van dit blad, omdat
het tegelijkertijd de naam van het Front is, ver
warring te geven bij buitenstaanders. Misverstan
den als zou een abonnement tevens een lidmaat
schap van bet Front inhouden e.d. willen we in de
toekomst vermijden. Derhalve overwegen wij om

ders kiezen, door ons niet zo te schikken naar
het levenspatroon van een man - ook al zouden
wij een evenwichtige en gelijke taakverdeling
van hem hebben afgedwongen - toch werkt haar
manier van leven inspirerend voor ons eigen ge
vecht. De herkenningspunten zijn duidelijk ge
noeg, om ons te kunnen indentificeren met haar
leven en haar strijd en ook haar doorzettings
vermogen kan ons sterken. Maar vooral ook haar
studies zijn voor ons van belang. Voor de be
vrijding van de vrouw is bet noodzakelijk, dat
zij baar geschiedenis kent, zoals het noodzake
lijk voor de arbeider is om het ontstaan en de
ontwikkeling van zijn uitbuiting te kennen en de
strijd, die daartegen al gevoerd is. In haar
eerdergenoemde "Vrouwenspiege)." brengt zij ver
borgen en vergeten schrijfsters - zelden opge
merkt door de traditionele literatuurbeschou
wing - naar voren. Ze geeft aan hoe die zich
verhouden tot de bestaande ( manne~ijke > li
teratuurtraditie. Met dit werk draagt zij bij
tot "het uitgraven van 6000 jaar verborgen vrou
wengeschiedenis", zoals zij het zelf geformu
leerd heeft. Het belang van haar werk - m.n.
waar het gaat over de vrouwenproblematiek - is
nu hoogstwaarschijnlijk groter dan bet in 1934
geweest is, omdat het binnen de nieuwverworven
inzicbten van de vrouwenbeweging als leidraad
kan dienen om de historische ontwikkeling van
de onderdrukte positie van de vrouw aan te ge
ven en haar verborgen kulturele invloed bloot
te leggen.

Joke ReZZeke en Ineke RoZdaan.

het blad een nieuwe naam te geven. Suggesties
daaromtrent zijn van harte welkom.

BEZUINIGINGEN OP HEI' VORMn~

Het nieuwe kabinet beeft stoutmoedige plannen, om
het theater in Nederland en met name bet vormings
theater een stevige subsidiepoot uit te draaien.

Het Nieuwsblad Strijdkultuur geeft in haar recent
verschenen nummer een uitvoerig overzicht van de
stand van zake. Het gaat in op de bezuinigingen,
die per groep bedacht zijn door Til Gardeniers en
haar companen, op wat er in de Tweede Kamer over
de begroting van CRM gezegd is, en ook de standpun
ten van de vakbond en het Kultureel Front staan er
uit en te na in. Het nummer is te bestellen via
overmaking van f 1,50. Een jaarabonnement op dit
maandblad kost f 12,50. Over te maken op girore
kening 380149 t.n.v. Nieuwsblad LKVPA, Willem
straat 72, Eindhoven. 040-510236. Het blad, dat
c rder in druk verscheen, zal overgens zelf de
sporen van de bezuiniging dragen: het verschijnt
voortaan in gestencilde vorm. Maar dat zegt ver
der weinig over het niveau van de inboud.

EEN oom OJERZIOiT VAN HEI' VOIMINGSWFATER

Op 4 januari werd in het NOS-programma Met De
Map een reportage uitgezonden over het werk van
toneelgroep Diskus. Een uitzending die alle recht
gaf aan het werk van deze groep en die een nadruk
kelijke propaganda was voor het politiek vormings
theater. Bij dit programma is een map samengesteld
door de NOS, met daarin een ( zo volledig moge-
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Beelden van de dag voor politieke koren en
muziekgroepen - foto 's: R. Thomassen. 27
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lijk ) overzicht van het werk van alle vormings
theaters in Nederland en Vlaanderen en een aan
tal achtergrondsartikelen over de geschiedenis van
het vormingstheater, de verschillende stromingen
binnen het vormingstheater, de relatie tussen de
theatermakers en hun publiek, de aaatschappelijke
werking van het vormingstheater, de subsidieposi
tie die ze inneaen en het werk en de positie van
de ongesubsidieerde groepen. Aan de saaenstelling
van deze aap werken mee: Max Arian, André Rutten,
Peter van de Hurk, Robbie Daniels, Wia Warmer,
Jan Smeets en de eind.redaktie was in handen van
Ton Schouten. De map is te bestellen door overma
king van f 4,50 op giro 9955 t.n.v. NOS-MAP te
Hilversua, onder vermelding van "toneel".

DE MJZIEKDAG VAN 27 FEBRUARI IN RASA

In ons vorige nummer hebben we de aanloop naar
wat in de pers " de wapenschouw van linkse muziek
groepen" genoemd is, beschreven. De dag zelf is
een grandioos succes geworden. Rasa was een volle
dag afgeladen van de muziekanten en geinteres
seerden in de strijdmuziek. Zeventien koren en
groepen traden op met als onbetwiste hoo,tepunten
het opt reden van het koor SoLIEDair , de muziek van
de Volharding en de versie van De Moeder van
Brecht en Eisier door Morgenrood. Vooral het laat
ste is met recht een historische gebeurtenis te
noemen in de geschiedenis van de Nederlandse ar
berdersliedbeweging.

Een dag, die in alle opzichten geslaagd was: muzi
kanten leerden elkaars werk kennen, diksussieerden
met elkaar en lieten zich door elkaar inspireren.
Dat het "funktionele gebruik" van muziek als pro
pagandamiddel voor de anti-kapItalistische strijd,

INHOUD VAN HET VORIGE NUMMER

1. Een beknopte geschiedenis van het a1'beiderslied
in Nederland, van de hand van Annelies Dieudon
né en Joke Dame.

2. Een verslag van een groepsinterview met verte
genwoordigers van zeven politieke koren, over
de beweging van politieke koren die op dit mo
ment opbloeit. Opgetekend door Peter Koene.

3. Een lijst met namen en adressen van progressie
ve muziekgroepen die op dit moment in Nederland
aktief zijn.

wat voor hpt merendeel van de groepen iets is waar
ze geen doekjes om winden, voor sommige vertegen_
woordigers van de burgerlijke pers een moeilijk te
slik.ken zaak is, bleek uit de rescentie van Elmer
Schönberger in VN. Hij haalt furieus uit, maar kan
in zijn stuk niet verbergen dat zijn grootste pro
bleea met de politieke muziekbeweging juist de
tendens is, die zij uitdraagt. Wat dat betreft
geldt voor de strijdauziek, wat Annie Romein-Ver
schoor zegt over de tendensliteratuur:" Het is aet
strijdmuziek als met knoflook en liaburgse kaas:
ze heeft een slechte reputatie en een grote af
trek".

Er bestaat maar weinig materiaal - en zeker
weinig recent materiaal - in het nederlands
over vrouwenkultuur en over de relatie van de
vrouwenstrijd met de strijdkultuur. Daarom
willen we niet nalaten de volgende twee pu
blikaties te signaleren. In "De Feminist",
nummer twee,vind je een artikel over Feminis
'7le en 1JroUlUenkultuUI' en een reaktie op het
eerste nummer onder de titel Het Feministisch
theater. Het nummer is te bestellen door over
making van f 4,20.- op postgiro 3601296,
t.n.v. De Bonte Was, onder vermelding van
"Feminist nr. 2". Verder staan er in het nieuwe
nwamer van "De Speltribune" drie artikelen
over de voorstellingen waarmee De straatmeiden,
Proloog en Vinger in de pap de vrouwenbeweging
ondersteunen. Het is nummer 7 van de tweede
jaargang en je moet het bestellen bij De Spel
tribune, Hortusplanstoen 9, Amsterdam. 020
274174.

4. POl'muziek en tY'ijdkultuur is de titel die
drie korte artikelen samenpakt: een excerpt uit
het jaarverslag van Werk In Uitvoering; een aan
vulling en kritiek daarop van Vuile Mong; een
signalement van de pop-DrA-SHOW van de Kl'iti-

.he Fi lmer .
5. Volk muziek en stri~dkultuur is een artikel,

waarin Peter Koene de mogelijkheden onderzoekt
voor de strijdkultuur om steun te vinden voor
haar ontwikkeling bij de volkse muziektradities.

6. Het ieuwe Chileense Lied; Roberto Kolb vertelt
over de recente geschiedenis en over het ka
rakter van het Chileense politieke lied.

7. Een interview van Mariëtte van del" Vliet, Rik
Han k en Mia Bundervoet met de groep Ka1'axu
over hoe zij ~(~ikaal verslag doen van het
Chileense verzet nu.

8. Comandante Che Gueva1'a van Wolf Biermann en
vertalingen van dat lied van Ernst van Altena
en Werktuig.

9. Een bespreking van het boek Jazz van Rudy Koop
mans en een signalement van de Nederlandse en
Vlaamse Beweging van improviserende musici,
door Jan Smeets.

10.Een bibliografie met luistertips, die nog veel
hiaten vertoont en die Peter Koene en Jan
Smeets presenteren onder de titel"Een boeken
plank met gaten".

11.Nieuws van het Front.
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