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COLOFOON

Kultureel  Front  is  het  driemaandelijks
tijdschrift  van  het  Kultureel  Front,
een  organisatie  van  producenten  en  ver-
spreiders  van  kultuur. .Alle  aangesloten
groepen  willen  in  hun  werk  een  anLi-
patriarchaal  en  een  anti-kapitalistisch
standpunt  uildrukken.   In  het  Kultureel
Front  steunen  ze  elkaar  bij   de  opbouw  en
de  verdediging  van  de  strijdkulbuur.

De  abonnementsprijs  van  dit  blad  bedraagt
f    20       of  30`)    Bfr.   voor...vier  nummers,
verzendkosten  inbegrepen. ¢Je  kunt  je
abonneren,   door  een  briefje  te  zenden
naar:  Kultureel  Front  Vlaanderen  vzw,
Lange  Winkelstraat   32,   8-2000,   AnLwerpen
of  naar  Kultureel  Front  Nede.rland,  Hucht
43,   postcode   4001  NL,   Tiel.   Telefoon  van
KulLureel   Front  Nederland:   040-317263.

Het  vermelde  bedrag  graag  gj_reren  naar  het
nummer:   551-2523301-12          van   de   Bank   van   Pa-
rijs  en  de  Nederlanden   (  voor  Vlaanderen  )
of     naar  postgiro   4050943   (   voor  Neder-
land  )     DiL  nummer  is   in  de  betere  boek-
andels  te  krijgen  voor  f    5      of  sO     Bfr.

De  redaktie  van.  dit  nummer  werd  gevoerd
door  Agnes  Hoilanders,   Willy  De  Greef ,
Viona  Westra,   Luc  Pien  en  Tinus  Schnei-
ders  voor  Vlaanderen  en  .Tin.us  Heymans,
Peter  Koene  en  Jan  Smeets >voor  Nederland.

De  tekeningen  in  diE ,nummer  Zijri.  van  Luc
Zeebroek   (   Kamagurka   )   en  Karlos   Kallens.

De  lay-out  werd  verzorgd door  P.ietje Smeets.

INLEIDING

STRIJDKÜI,TUUR. . .   zo   djJopbe  de  bewegi,ng  vci:n  ti,mkse
kultu:umiaker.s  haar. wer.k bóá  hwiar  ''orï±st;acm"  na
meÉ   '68.  Wat  dáe  bem  bn  ori,ze  áagen  pr.ecóes  dek±,
kan  eí,genLi,jk  rúemamá  zeggerL;  veLen wóZ,Lem  di,Í;
eti,keí;  ool< rz;áeb  meer.  opgepz,akÉ  l<rtágen.  Maaï.  daí;
í,s  een  ái,skussóe  cq?art.

In í,eáer.  geval  í,s  heí;  een  feót.  da:i;  áe  ïi,n:kse  i;he-
a±ers ,  "uzóekgr.oepen,   23crngl<.or.en,   griaftsche  l¢oLLek-
ti,even,  beezáeride  ku:yistemaars,   fi,Z;rrmakers >  eïnz3. . .
zóch rLog  sf;eeds  voor.  de  str`i,áá  tnj;eresse;ren3  veel
irieer  zeLfs,   zóó   gooí,en  2!ich  er.  nog  áageLi,ál<s  ón  '.

Eén  vcm  de  markan:±sÍ;e  voor.beez,áen  áaar.vcm  ±s  zeker
áe  mani,er.  waar.op  de  Li,nkse  kultw:uipbeüjegbng     (  en
rieb  u:ibsLúbená. de  KLLLb:ureeL  Fr.orï+gT.oepen  )
zóchze7,f. .de yr.ediesprob7,emg,Í:i,ek  ?\n  heb  7<emeriergóe-
vraagsí;uk  í,s  gaam  acmí;rek:l<en.

Op  orï±e7;bare  mcïrif`esí;c[ti,es  en  ak±í,es  warien  2ri,j
aayuj)e2ïi,g  c)rri,  meestal  be7,cï:Í'igezoos ,  hun  dáeyisten
aa:m  te bi,eáen.  En  omerrri:i,jáeLi,ák wer.den  er  voor
áie  gez,egenheden toneeLst;ukken3  Ltedjes 3  af ft,ehes,
gedieh±erL  ,  etc.   gemc[ak±,   die  op  een  d;i,r.ek±e  en
i,mhouáez,i.jke  mani,er.  oplwcürien  tegen  a±oombewaperi.ng
en  tegen  kerinener.gÈe.     Dab  ós  de  Tria:rier'  waar.op
vee7,  ZÁ,nkse  k:LÏLÈu:iÁrmd<er.s  i,m  Nedj2r.Lcmá  en  Vzacmde-
r.en    2ri,ch  aam  de  k.an±  vam  de  bemegí;yigen  tegerL  áe-
2Íe  ver.schilLende  VormerL  Vcm  cÏ±oomdr.eí,gí,ng  schcm-
denl

ln  di,t  rï:uirmer.  eem  overiíri,ch±  -  ver.re  vcm  voZ,Ledrig  -
van heí; wer.k vci.n  díe  kulí;LMrpr.oducerïí;en  en  c[rr
dí2r.e k:ultwurtriticï±óeDen bi,men  deze beüegi,ngen.
Imerïbarisati,e,  cmúgse,  í,n±erri)óews  met  f.£gzÄÏ.en
ú,b  di,e  bízüegi,ngerL wi,ssel,en  ged;i,ch±en,  1,í,edjes,
beksí;fr.agmerï±en  en  affóches  af .   Zo  h;open w+i
de  Lezer'  áuháebójk  te  ï<un:}'ien maken,  lwe  breeá  en
hoe  klew{.riák  en  begez,i,ól< 7we  sterk  di,e  bewegb:i'r
gerL  en  lún  sÍ;r.óád]<:ulí;7Á;:ur   z£jn.   Wcm±  doori  pr.ovo-
l<a±óes  vcm  de  over.hei,á  en haar  oTdecq?pcmacti;  í,s  áe
str'óó á van  áeze  bewegí;i'igen vaak rïi,eí;  Z,ebber.ZÉjk_äenc,eé  te  nemerL   :
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STRIJDKULTUUR   IS   MO0I,   MAAR  WIE   LOST
DE   MENSEN   OP   DE   BARRIKADEN  AF   ?
De  strijdkultuur,   zoals  die  funktioneerde
in  de  jaren  zeventig  -  gedomineerd  door
beroepskunstenaars,   voor  wie  het  een
strijd  was  om  in  hun.werk  een  politieke
stellingname  naar  voren  te.  brengen  en
met  subsidie  van  de  overheid  hun  werk  aan' doelgroepen ' aan te bieden -is door de  ont-
wikkelingen  van  de  afgelope`n  jaren  gewor-
den  tot  "slechts"  een  onderdeel  van  een
veel  bredere  strijdkultuurbeweging.   Op  de
vleugels  van  de  vrouwenstrijd,   de  flikker-
strijd,  de  strijd  tegen  kernenergie  en
kernwapens  en  de  kraakbeweging  zijn  er
honderden  amateurgroepen  naar  boven  ge-
komen  die  in  een  nauwe  relatie  met  die  be-
wegingen  de.  gedachten  en  gevoelens,   de
triomf  en  de  teleurstelling,   de  ervaringen
en  konklusies  van  deze  sektoren  van  de
maatschappelijke  strijd  verwoorden  en  ver-
beelden.     Het  is  waarschijnlijk  een  van  de
belangrijkste  werkingen,   die  Lien  jaar
strijdkultuur  opgeleverd  heeft,  dat  het
in  onze  dagen  vanzelfsprekend  is  om,  wan-
neer  je  in  aktie  komt  tegèn  maaLschappe-
lijk  onrecht,  kultuurmiddelen  te  gebrui-
ken  om  je .strijd  te  propageren.  Er  is  in
de  jaren  zeventig  maar  weinig  moeite  ge-
daan  door  de  strijdkultuurproducenten
om  een  systematische  demokratisering  van
de  kultuurmiddelen  te  bewerkstelligen.   Dat
die  demokratisering  toch  plaatsgevonden
heefL  ligt  m.i.   aan  twee  zaken.  Allereerst
aan  de  manier  waarop  er  in  de  zeventiger
jaren  door  die  professionele  strijdkul-
tuurproducenLen  omgesprongen .is  met  kul-
tuur:   veel  kijkenden  en  luisterenden  heb-
den  kultuur  kennelijk  kunnen  herkennen
als  een  sLrijdmiddel. . .Maar  ook  aan  de
veranderingen,   die  er  opgetreden  zijn  in
het  karakter  van  maatschappelijk  verzet:
er  is  een  groot  verschil  tussen  iemand  die
in  het  veekend  demonstreert  tegen  de  oor-
log  in  VieLnam  en  iemand  die  in  een  kraak-
pand  woont.   Onderwijsoppositie  pleeg  je
onder  werktijd,  maar  vrouw  of  flikker  ben
je  de  hele  dag.

Voor  mensen,   die  aktief  zijn.in  de  kraak-
beweging,   in  de vroúwen-of  homo-beweging
is  verzet  een  geintegreerd  onderdeel  van
hun  dagelijks  leven  en  kultuur  vaak  een
geintegreerd  onderdeel  van  hun  verzet:
de  manier  waarop  hij   gekleed  gaat  en  zich
opmaakt  is  voor  de  roze-driehoekaktivist
een  van  zijn  effektiefste  strijdmiddelen.
Ook  in  de  beweging  tegen  kernenergie  en
kernwapens   zie  je  zeer  veel  "informele"
kultuur  -  je  hoeft    maar  over  he±  tenben-
kamp  van  de  blokkade     te  Dodewaard  úe  lo-
pen  om  zeer  verschillende  uiLingen  van
die  kultuur  te  zien,  waarmee  de  aktivis-
ten  daar  hun  verzet  verwoorden  en  verbeel-
den:   de  versierde  tenten  -  1euzen,  teke-
ningen,   molen±jes;   de  spandoeken,   soms
van  zeer  ingewikkeld  applikaLiewerk;   de
geschilderde  auto's  en  bussen;   de  affiches
en butbons ,   de  T-shirts  meb  schilderwerk
of  applikatie.     Tijdens  demonstraties  e'n
manifesLabies `gebeurt  heL  meer  en  m`eer
dat  mensen  komen  tot   "gelegenheidsakts",
in  de  demonstraties  loopgroepen  en  ver-

sierde  wagens  -  groepen,   verkleed  en  ge-
schmiekt  als  skeletten  ;  wagens  met  daar-
op  een  plas+ische  verbeelding  van  een  a.s.
kernramp.. ;   en  op  de  podia  van  manifesta-
ties  gebeurt  het  steeds  vaker,  dat  groe-
pen  spontaan  en  snel  geimproviseerd  tot
een  theatraal  statement  komen.     Vanuit
zo'n  verzetspraktijk  en  zo'n  hóuding
t.o.v.  kultuurmiddelen  is  het  maar  een
kleine  stap  naar  een  wat  georganiseerdere
vorm  van  strijdkultuur  maken.

THEATER   OP   DE   VERKEERDE   BRES

De  professionele  strijdkultuurmakers  had-
den  overigens  de    aansluiting  bij  dit
deel  van  de  strijdkultuur  bijna  gemist.
(  En  die  grote  hoos  van  amateurgroepen  is
ook  zeker  mede  ontstaan  door  de  ontoerei-
kendheid  van  de  bestaande  sLrijdkultuur. )
Toen  in  voorjaar   '80  de  professionelen  in
het  kader  van  de  tentoonstelling  "Theater
op  de  Bres"  hun  tienjarige  praktijk  evalu-
eerden  in  een  voorstellingen-en  diskussie-
programma  in  het  Amsterdamse  ShaffytheaLer,
was  neL  de  Vondelstraat  gebarrikadeerd.
En  toen  in  die  diskussie  stemmen  opgingen
dat  de  strijdkultuur  niet  in. Shaffy,  maar
in  de  Vondelstraat  thuishoorde,  bleek
eigenlijk  geen  van  de  groepen  voor  een
dergelijke  aktie  repertoire  te  hebben.
(  Er   zijn  wel  groepen  naar  toe  gegaan  om
te  spelen,  maar  de  strijdkul€uur,  die
daar  werkelijk  hout  sneed  kwam  van  de  kra-
kersformaEie   "De  Loeiende  KoevoeE".)
Ondertussen  zijn  er  een  aan±al  groepen  van
professionele  sLrijdkultuurmakers ,  die  de
aansluiting  wel  hebben  weLen  te  maken,   an-
deren  hebben  de  strijdkulbuur  vaarwel  ge-
zegd  en  zijn  het  pad  weer  opgegaan  van"de
allerindividueelste  expressie  van  de  al-
1erindividueelste  emoLie".  -  benminste  zo
interpreLeer  ík  de  manier  waarop  Sater  de"teleurgestelde  dertiger"uithangt  in  haar
nieuwste  stuk.

Die  Leleurstelling  is  natuurlijk  wel  te
verklaren.  Vanaf   '68  heeft  de  strijdkul-
tuur  een  aantal  heldere  en  eenduidige  or-
dewoorden  gehad:  vanuit  een  interpretatie-
kader,   dat  door  politiek-ekonomische  ana-
lyses  werd  overheerst  moest  aan  het  pu-
bliek  duidelijk  gemaakt  worden  hoe  maaL-
schappelijke  onderdrukking  georganiseerd
wordt,  hoe  je  je  daartegen  moet .verzetLen
en  wat  uiteindelijk  het  perspektief  van
die  strijd  is.  Da€  gaf  de  strijdkulLuur
overigens  een  n.adrukkelijk  edukatief  ka-
rakter   :   "Vormingstoneel"  -  het  woord
zegt  het  al.  En  in  de  zeventigerjaren  -
zeker  in  de  eerste  vijf,   zes-had  dat  onmis-
kenbaar  een  grote   funktie.   Maar  m.n.   de  {,t``..`'
vrouwenstrijd  heeft  aangetoond,  dat  er
meer  te  veranderen  valt,  dan  alleen  de
nomische  verhoudingen  -al|è' `¥ersteende ë,'

f?Ïh3=SÈ=ge:efï::?Ë _ aË=  áEj?,:=ËiäË:|Ë=eú

1 www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



van  de  vrouwenbeweg-ing  heeft  ook  nadruk-
kelijk  de  eenzijdigheid=.van. de  werking  van
overdrach-t  van  informatie  en  analyse  aan-
getoond.   De  oude  kaders  van  de  strijdkul-
tuur  waren  derhalve  niet  direkt  de  aan-'
gewezen  personen  om  voorop  te   lopen  in  de   .
kultuur  van  de  bewegingen  die  in  de  late
zeventiger  jaren  onstonden,  want  de  nieuwe
golf  van  strijdkultuur  was  een  kritiek  op
vorm  en`inhoud  van  de  oude   !     Natuurlijk',
de  vrouwen  van  de  diverse  professionele
groepen  hebben  binnen  hun  gezelschappen
kapitaal  werk'.verzet  als  het  gaat. om  de  op-
bouw  van  het  Úrouwentheater.     Maar
dat  werk  moet  ±och  ook  gezien  worden  als
een  oppositie tegen  een  praktijk,   die  door
de  mannen  beheerst  werd.

Het  is  best  tekenend,   dat  de  eerste  akts,
die  de  professionele  strijdkultuurgro-epen
maken  voor  de  anti-kernenergiebeweging  de
mist  in  gaah,   juist  doordat  ze  de  ekono-
mische  en  politieke  aspekEen  van  de  kern-
energie:uiL  willen  leggen  -en  dat  aan  een
publiek,   daE  gehoor  gaf  aah  de  oproep  om
te  hoop  te  lopen  tegen  kernenergie,  vanuit

#=nakne??e;eeï?=È.oï?ï?%3=È¥Stá?Ëápenhebt,
en  je  blijkt  ineens  aóhLeraan  te  lopen;-
wanneer  je  tiep  jaar  lang  het  idee  gehad
hebt  met  je  werk  mensen  te  helpen  zichzelf
te  bevrijden  en  je  blijkt  in  je  eigen
gezin  of  op  je  werk  zelf  een.onderdrukker,
dat  kan  dat  behoorlijk  wat  Eeleurstelling
oproepen  en  dan  is  er  best  moed  voor
nodig,   om  je  weer  op  nieuw  in  te  schakelen
in  de  strijd  -  van  voren  af  aan  werkend.
aan  nieuwe  vormen  en. nieuwe  inhouden. . .

ANGST   LEERT   LACHEN,    ANGST   I.EERT   ZINGEN

Een  van  de  radikaalste. aantastingen  van
het  grote  gelijk  van  de  politieke  theorie
en,het  politieke  perspektief  van  de
strijdkultuur  van  de  zeventiger  jaren  is
de  manier  waarop  de  gevolgen  van. kernwa-
pens  en  kernenergie  zich  tussen  de  dag
van  vandaag  en  het  perspekLief  op  een`
socialistische  maaEschappij   dringen.  Wan-
neer  je  je  nu  nieL  verzet  tegen  deze  za-
ken,  wordt  het  denken  aan  een  betere  maat-
schappij  wel  heb  wereldrecord  idealisme.

Het  karakter  van  de  bedreig.ing  van  atQom-L
splitsing  en  haar..gevolgen j]einvloedt  dan
ook  zeer  sterk.het  karakter  van  de.strijd-
kultuur  binnen  deze  bewegingen.   Die  be-
dreiging  roept  tweé  zaken  in  sterke  mate
bij  mensen  op:   angst  voor  de-gevolgen,  ,   `
waarvan  de  massale  omvang  móeilijk  te  be-
vatten,  maar  des  ±e  dreigender  is  en  heE
besef  waE  een  absurd  sys±eem  heL  kapita-
lisme  is,   dat  het  zichzélf,  uit  naam  van
een  voortdurende  groei,  totaal  vernietigt.

'

In.februari  j.l.  bracht  een  aktiegroep  van  boeren
uib  de  Noord-Oostpolder  een  nota  uit: ' "Een  sbralen-
de  toekomst  in  de  landbouw"   ,   over  de  gevolgen,  .
die  kernenergie  en  kernafval  hebben  en  kunnen  gaan
krijgen  voor  hun  bedrijfstak.  En  ze  hebben  zich
geen  moeite  bespaard,   om  de  nota  door  het  gehele
land  aan  boeren  te  preseriteren.   Zo  haalden  ze  bijv.
Tane  I.ee  naar  Nederland,  een  boerin  van  Three  Miles
lsland,  bij  Harrisburg,. die  al  jaren  gegevens  ver-
zameld  over  de  gevolgen  van  de  kerncentrale  daar

-voor  de  plaaLselijke  bevolking..    .

2

Jane  Lee  heefL  op  een  aantal  plaatsen  in  Nederland
voor  veel  belangstellenden  haar  verhaal  gedaan:
onthullende feiben en  konklusies  afgewisseld  met
spaimende  en  soms  komische  verhalen  over  hoe  ze .
die  feiten  achterhaald heeft  -  heeft  welen  te  onú-
futselen  aan  overheid  en  wetenschap.  En  haar  lezing..
eindigde  ze  met  het  voorlezen  van  een  gedicht.  Ilet
is   ge.schreven  door  Shirley  Hower,   een  vrouw  uit  de  '
o.mgeving  ván  Harrisburg  en  het  gaat  over  heE  leven
daar  ná  de  bijna-ramp  met  de  centrale ....

cïLmost  bbo  yecir's hcwe  gone  past
bu±  Í;he  fecïrs,  theg  stüL  7,asb

a  si,ren at rïóglú
bri;ngs  ter:¥.or.  aná  fr.óght

when a  ehi:lÁ becc/mes  i,ïL
we  wonder
i,f he's  adüepstü
;eacting  to  r.adáoactóvóbg .`

we  cïre  toLá  to  for'get
our'  ficti.ftous  fears  wer'e  iÁnfounáeá
cmá uet

lwii)  ean we beLóeDe  the  i;hknqs.we've been  toLd      .
lww  manü  rrior'e  Li,es  wóLL  the  ftÁ:±ure  w'LfoLá

•Áls  'je  regelmatig  manifestaties  Legen Jkern-
energie  en  kernwapens  bezoekt,   gaat-de  be-
grensde.werking  van  voorlichtin.g  over `de
atoomtechnologie  je  opvallen.  Let  wel  -
m.i.-is  heL  van  levensbelang  voor  deze  bel
wegingen  om  de-  ontwikkelingen  in  de  bechno-
logie  van`de  atoomsplijting  op  de  voeL  te
volgen  en  de  manipulaties  van  de  politici
met  deze  komplekse  maLerie  `te  ontmaske-

.

`  Fo.to:Carlos   Flores   Navea.
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ren.  Maar  dat  is  geen  aktiviteit,  waardoor
de  strijdbaarheid  van  de  meeste  bezoekers
van  manifestaties  gevoed  wordt.   M.n.   nieE
omdat  veel  inleiders  niet  in  staat  zijn,       .
een  kontakt  Le  leggen  tussen  hun  eigen
deskundigheid  en  de  persoonlijke  en  emo-
tionele  betrokkenheid  van  hun  g-ehoor.
En  dat  was  ook,  waa.r  de  professionele
groepen  in  eersLe  instan±ie  over  struikel-
den.   "Wij   zijn  niet  af  Ee  koelen"  van  Pro-
loog  en  de   "Radio  Rijnmondshow"van  Diskus
mogen  er  van  getuigen,  hoe  de  herkansing
benut  is...   Overigens  is  .die  ru.imte,   die
er  voor  emotioneie  aspekten  gekomen  ié
binnen  de  strijdkultuur er  een  belangrijke
oorzaak  van,  dat  de  strijdkultuur  zich
van  veel  meer  kultuurdisciplines  gaaL  be-
dienen:  beeldende  kunst  en  poezie  zijn
daar  wel  de  meest  opmerkelijke  van.  Bin-
nen  de  vrouwenbeweging  is  poezie  een  zeer  '
ef fektief  uitdrukkingsmiddel  gebleken  en
de  poezie  in  dit  nummer  -  die  niet  repre-
sentatief  is  voor  wat  er  op. di..t  moment  aan
poezie  tegen  kernehergie  en .kernwapens  ge-
schreven  wordt  -  geeft  aan,  wat  z.e  kan  be-
tekenen  voor  de  bewegingen.   Muziek  heeft
op  di:t  moment  binnen  de  totale` strijdkul-
tuur  een  veel  groLer  belang  dan  Eheater;       `
terwijl  je,   sprekend  ov.er  de  strijdkulLuur
van  de  zeventiger  jaren,  het  eigenlijk.uit-
sluitend  over  theater  hebt.

HeL  omzet±en,van  angst  in  aktieve  argwaan,
zoals  daE  gebeurt  in  het  gedicht,   dat  Uane
Lee  voorlas, (als  afsluiEing  van  een  lezing,
waarin  ze  overigens  zeer  knap  haar  betrok-
kenheid  én  haar. deskundigheid  geintegreerd
overdroeg,)was  e~e'n  van  de  taken,   die  de
sLrijdkultuur  binnen  de  bewegingen  tegen
kernenergie  en  kernwapens .opgenomen  heeft.
De  tweede  is  het  f ailliet  van  het  kapita-
lisme  aanLonen.   En  heL  gehanteerde  middel.
daartoe  is  de  satire.
''Äkkcic]¥iá,   eri  üor.dí;  gez,aehem  án  áe  23aaz,,  ij)cmi;  áe

perisonages  Lci,ÉEïn  zí,ch  bebrc[ppen  bn  al  h:iÁ.i;L klei;iii:.-
heí,á  en het ueme7,t  vam  áe  bragökori,sehe    tot  cb-
swÏ.áe  di,alogen  em  sóÍ;uaties.  Maar het  ós  een be~
íwer.endÁ2  en  geen bevri,jdenáe  Lach,  nog  het bes±  te
Ver'geLóáken met  het  ïZ,úten  vcm  i,emcmá,  di,e bcmg  ós
i,n het  áon:ker..  Di,b  ós  tra:uiriabósch  ljhea±er,  dab  23í,jn
dc)eL  rïi,ef;  rri,sÍ;.''

1
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Dat  zegt  de  Nieuwe  Gazet  over   "De  laatste
strohalm",  het  stuk  van  Tentakel  over  vier
mensen  in  een  atoomschuilkelder.

''Geen enkeLe boeseho7ÁJDeT  ver7,aa±  de  zaal  zbnáer.  een
eg3treeïm gevoez, vccn  haa±  tegen  de  a±ocJmdï.úgómg  en
haar  ver.cmkij)oor.d;eLi,jl<heáem. "

Een persreaktie van De M3rgen op dat  stdc.  En  in
twee  fragmenten  van  recens.ies  de  funktie
van  satire  als  strijdkultuurmiddel  voor
de   "ani-atoom-kultuur".  Middel,   geen  doel   !

De  VPRO  heeft  in  de  maand  augustus  al  haar
TV-avonden  gewijd    aan  atooiwapens.   Een
zeer  knap  projekt  waarvan  de  houding  tegen-
over  de  dreiging  van  een  atoomoorlog  in
schrille  tegenstelling  stond  met  de  ludie-
ke.begeleiding,   die  het  kreeg  in  de  VPRO-
gids.   Daarin  werden  gedurende  die  maand
korte  verhalen  van  Nederlandse. auteurs  op-
genomen  onder  het  motto:"De  dag,   dat  de
bom  valt''.   Geen  van  die  schrijvers  was  in
staat  om  de  nucleaire  waanzin  anders  te
interpreteren,  dan  een  overgaande  gekEe     i
van  de  mensheid,  waar  je  maar  eens  om  moet
lachen  of  cynisch  over  moet  doen.   Satire,
zoals  ook  Jasperina  de  rong  en  Eric  Herfst
die  bedrijven  in  hun  nieuwe  programma:
Ze  zitten  in  hun  schuilkelder,  maar  die  is
uit  zuinigheidsoverwegingen  Le  laag  ge-.  :
bouwd,   zodat  ze  bij  he±  opstaan  voor+du-
rend  heE  hoofd  stoten;   de  drank  is.  op  -
niet.  aangevuld  na  het  schuilkelderfeest  -
en  de  radio  sbaat  op  het  plezierjacht.
Een  vreselijk  vooruitzicht  voor  de  klein-.
burgers   !. En  als  er  dan  geklopt  wordt  op
het  luik,  begint  Erik  in  "potjes"-Russies.
te  roepen,   da±  ie  de  oorlog  niet  gewild
heeft  en  dat` ze  altijd  al  rood  geweest
zijn.   Maar  heL  is  de  buurman,   die  komt
zeggen,   daL  de  parkeerlichten  van. de  auto
nog  aanstaan. . .   Lachen,   gieren, .brullen,
maar  de  nukleaire  afgang  van  de  mensheid
is ,sEeels  ingewisseld  voor  de  afgang  van
Erik  voor  z.'n  buurman
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DE   AFLOSSING   OP   DE   BARRIKADEN

Wanrieer  ik  dit  schrijf  liggen  de  ervarin-
gen  van  het  afgelopen  weekend  -  de  blokka-
de  van  Dodewaard  -.nog-nog.  zo  vooraan  in
m'n  geheugen,   dat  ze  een  drempel  vormen
voor  alles,  wat  ik  van  verder  terug  wil
oproepen.     Ik.heb   in  Dodewaard  muziek  ge-
maakt  meL  Werktuig.   Muziek  voor  de  mensen
die  terug  kwamen  van  de  barrikaden  om  even
wat.lucht.  zonder  traangas  te  krijgen  en
weer  wat  kracht  en  moed  op  te  doen.   Een
soort  verbinden  van  de  gewonden  was  h.et.
We  speelden  in  een.  grobe  tent,   die   zo'n
anderhalve  kilomeEer  van  "'t  front"  af
stond:   laagovervliegende  helicopters  en   't
knáiien  van  de  Lraangasgranaten  zorgden  er
voor,   dat  je  niet  vergeLen  konwaar je  was.
HeL  had  een  funktie,   onbegenzeggelijk,   maar
de  beperkingen  van  die  funktie  waren    mij
ook  glashelder.   Toen  het  journaal  begon,
moèéE  de  muziek  sLoppen.   Natuuriijk:  heL
was  oorlog  en  elke  inf ormatie  over  het
doen  en  denken  van  de  tegensLander  was
belangrijker  dan  onze  muziek.   Ook  be-
langrijke  mededelingen.  gingen  voor: "De

4

mensen  bij   de  weste-iij'ke.biokkade  moéten
afgelost  worden   ..."     En  ook  werd  mij
glashelder,   dat  je  geen  strijdkulLuur  voor
deze  bewegingen  kunL  maken,   zonder  zelf
tot  over  je  oren  in  de  aktie  te  zitten.
De 'tijd,   dat  strijdkultuurproducenten  hun
informatie  óver  de  maatsc:happelijke  strijd
uit  brè)chures  en  boeken haaiden .is  voo±bij
ook  aan  hén  wordt  gevraagd  om  de  mens.en
bij   de  westelijke  blokkade  af  te  lossen.
Overigens :op de barrikaden  valL  een  -aardig
stuk  te  blazen  en  te  zingen  -    het  geeft
een  heel  apart  gevoel  van  kracht,   van
zelfverzekerdheid:
''De tór.am heeft gez,ták,
da:±  óe  bcmg  ós  vcm heb  voïk
als  da:±  F3bmgemá  tn bewegtmg  ko"±''.

Zo  zongen  de  lnternational  Workers  of  the
World  in  Zmerika  in  de  vorige  eeuw.  Woor-
den  met  een  verrassende  aktualiteit.

24   sept.'8l.

'                             `    Jan  Smeets
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VAKA   EN   VAKS,    HET   VERSCHIL   ZIT   NIET'
ALLEEN   IN   DE   STAART
Om  enige  opheldering  te  brengen  in  de  achter-
gronden,  de  strukturen  en  de  doelstellingen
van  enerzijds  de  anti-atoombeweging  en  ander-
zijds  de  an€i-kernenergiebeweging   in  Vlaande-
ren,   gingen  wij   praten  met  Andrë  B0GAERT  van
het  V.A.K.A.    (Vlaams  Aktiekomitee   tegen  Atoom=
wapens)    en   Jan  MICHIELSEN  vari  het   V.A..K.S.
(Verenigde  Aktiegroepen  voor  de  Kernstop) .

1)   Gesprek  met   André   BOGAERT    (V.A.K.A.)

KF   :    Ih   Nederland   wordt  de   anti.-atoombeweging
sterk   gedomineerd   door  de   kommunistische
parti.j.      Is   dat   ook   i.n   Vlaanderen   het   ge-
val     ?.        _

AB,  :    In   de   Vlaamse   vredesbewegi.ng,   di.e   haar
wortels   heeft   i.n  de  anti-atoommarsen  van
de  jaren  zesti.g,   zitten  mensen  van  di-
vers   poli.tiek   plui.mage.
Men   probeert   het   VAKA   soms   te   vet.wi.jten
dat   wi.j   i.n  de   kommunistische   hoek   zitten.
Dit   wantrouwen   komt  vooral   van   chri.ste-
li.jke  zijde   (Pax   Chri.sti,   die,   net  als
wij,   in   het   Overleg  Centrum  voor   de.  Vrede-zitten),   maar   is   wertelijk   ongegrond.

In   het   VAKA   mili.teren   veel   mensen   van
F.lcker-ik,   Oxfam   Wereldwi.nkels   en   l.0.T.

([nternationale  voor   Oorlogstegenstan-
ders) .

KF   :    Heeft   het.VAKA   een   officiè.el    standpunt
wat  betreft  ëënzi.jdi.ge  of  gel i.jkti.jdige
ontwapening   door  de   2   supermachten   ?

AB   :    In   essentie   i.s   het  VAKA   een   organisatíe
ter   bestrijdi.ng  van  de   plaatsing  van   de
Crui.se   en   Pershing   raketten   i.n   Belgi.é   en
in   Europa.      Di.t.i.s   voor   ons   een   eerste
stap   naar   een  tweezi.jdige   ontwapening.
Ons   platform   in   betogi.ngeh   e.d.   vermeldt
ook   steeds   de   eis   tot  afbouw  van   de   SS20.

Ook  wordt   er   bi.nnen  de   Europese  vredes-
bewegi.ng   nagedacht  over  de   voorstellen
ivm.   een   nucleai.r-vrije   zone   i.n   Europa
en  ovet`  een   niet-nucleaire,   maar   toch
effectieve  defensi.e   van   West-Europa.

Ï       y§fw
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Zulke   zaken   worden   besproken   op   Europc-
`          se   konferenties   (bvb.   op   27/8   te   Bonn   en

op   6/12   te   Brussel).

KF.    :    Ameri.ka   in   handen   van   Reagan.      Heeft
dit  een   i.nvloed   op  jullie   strategie   ?

AB   :    Ei.genlijk   is   de   duidelijkhei.d   van
de  Reagan-administratie   in   een   bepaald
opzicht   posi.tief .      De  mensen  worden
zich   nu   veel   vlugger   bewust  van   het  ge-
vaar   van   de   atoombewapeni.ng   en  de   eko-
nomische   poli.tiek  die   Reagan  voert  tov.
Europa   (hoge  rentevoeten)   laat  diens
populari.teit  er  ook  niet  op  voorui.t-
gaa n .

KF   :   Terug   naar   België.      Julli.e   vinden   druk
uitoefenen  op   politici   erg   belangri.j`k.
Gaan   jullie   op   politiek  vlak   niet  ver-
der   ?   Kan   je   het   VAKA   bvb.    een   "anti-
kapitalisti.sche"   organisati.e   noemen   ?

AB   :   De   meeste   van   onze   mi.li.tanten   denken
wel    in  de   richting  van   het   basi.ssoci.
li.sme,   maar   het   VAKA   (als   oï`gani.sati
hoijdt  zich  wat  op  de  vlakte,   vooral
taktische   oogpunt   :
ging   zo   breed   mogel

wi.11`en   de   bewe-
en

Natuurlijk  is   het  evident  dat  het  de
kapitali.sti.sche  maatschappi.j   is   di.e  de
wapeni.ndustrie   produceert   en  als   het

#,tg:ne::,eá::eb:::::p::ing:ä:|i:.::Ë_
schappij-bestel   zijn.     Maar   v.oorlopi.g
houdt   het  VAKA   zich   bij   de  mi.li.tai.r/po-
litieke   problemen   en  voert  daarrond   ak-
t l. e .

2)   Gesprek  met   Jan  MICHIELSFN   (V.A.K.S.)

KF   :   Hoe   zit   het  met   de   samenwerking   tussen
VAKS    en    VAKA    ?

i]M   :   Die   is   niet   alti.jd   wat   ze   zou   kunneh   zi.jn:
VAKS   en   VAKA   zi.jn   wel    degeli.jk   twee  -ver-
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schi.11ende   organi.sati.es,   met   een   erg
verschi.1lende   hi.storische  achtergrond.
Het  VAKS   ledt,   bi.j   akties,   wel    steeds   de
li.nk  met  de   anti-atoombeweging   door  de
ei.s   "geén   atoomwapens"   op   te   nemen   i.n
eisenbundels   e.d.   maar  de  mentalitei.t
"het   VAKA   houdt   zich   daar  wel   mee   bezig"

heerst  nog  teveel .
De   anti.-kernenergiebeweging   i.n   België
is   trouwens   veel   jonger  dan  de.vredes-
bewegi.ng.      Het   is   i.n   Vlaanderen   erg
moeilijk   gev/eest  om   deze   op   gang   te

:::äï:Ï  ::nw::  Z::::Ïm:Ëïn;t:::seini::t
forma.tie  aan   de   bevolking.
Het   VAKS   i.s   opgericht   i.n    '73-'74.nav.     .
de   snelle   kweekreaktor   i.n   Kalkar.
Voorheen  waren   er  al   wel   enkele   groe-
pen   bezig   y`ond   energie    (bv.   REM   IJ   235
aan   de   kust.,   wi.ens   verdienste   het   i.s
dat  de   kerncentrales  aan  de   kust  er
ui.tei.ndelijk   niet  gekomen   zi.jn),   en
het   VAKS   is   een   pogi.ng   om   juist  rond
die   snelle   kweek.reaktor   i.n   Kalkar,
alle`  initiati.even   te   bundelen  en
nieuwe  akti.egroepen  op  te   richten.

Maar   al    vlug   bleek   dat  de   Vlaamse   be-
volki.ng   nog   niet   eens  wist  wat   een
gewone   kerncentrale   i.s,   en  dus  moesten

we  eerst  dät   probleem  aanpakken.

KF    :    Wat   zi.jn   op   dit   moment   jullie   bekom-
mernissen   ?

JM   :   De   elektri.ci.teitsbedri.jven   hebben   een
•aanvraag   i.n`gedi.end   om   2   ni.euwe   kern-

centrales   te   bouwen,   wat  dus   het  mo-
ratori.um  dat   al   door   een  aantal   opeen-
volgende   regeri.ngen   is   aangehouden,
zou   doorbreken.  `

Gelukki.g   bestaat   daar,  +,och   heel   wat  oh-
positi.e   tegen,   niet   alleen   bi.nnen  d`e`
milieu-beweging   maar   ook   binnen   eeri
aantal    poli.tieke   partijen.      De   Volks-
unie   staat  tradi.tioneel   al   jaren  aan
onze   kant.      De.  K.P.    heeft   nu   ook,   ná
eni.ge  moeite,   dat   standpunt   ingenomen,
en   ook   bi.nnen  de   Socialistische   Partij
zi.jn   er     openingen.      Wij   organiseren
regelmati.g  debatten   en  op  ëën  daarvan
Heeft  T0BBACK   (fractievoorzi.tter  van  de
S.P.    in  de   kamer)   verklaard   dat  alleen

g:;a#d!h;:rË?:isí?nb3S`si;:::3säf
er   kan  afgestapt  worden   van   het  mora=
torium.       En   i.n   dat   geval    wanhopen   wi.j
niet.  .  .
Wat  natuurlijk  altijd   kan,   i.s  dat   het

-Ë_`[£ËÏËriËË_
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moratoï`i.úm  verb+oken  wordt  door   een
regering  waar  de   SP   ni.et  meer   i.nzi.t.
Noch   CVP,    noch.PW   hebben   ooit   een   of-
fi.cieel   standpunt  uitgesproken,   ma`ar
je   kan   daar   wel    raden  waar   de   winc!,   van-
daan   komt   !

KF   `:   Julli.e   belangri.jks.te   eis   op   het   vlak
van  de   beslui.tvorming   is   een   brede
maatschappelijke  di.skussie,   gekoppeld
aan   een   parlementaire  di.skussi.e.   Wat
denken  julli.e  over  referendums   ?

JM.  :   We  .hebben-hie-rover   geen   vaststaand
standpu-nt;.ui.teindelijk   is  dat  een
taktische   kwestie.      In  Vlaanderen
is   er  wei.nig   tradi.tie   op  dit  gebied
en   wij   hebben   wel    schri.k   van  moge-•    1ijke   manipulatie.      Eerlijk   gezegd

denk   i.k,   moest   op   d.i.t  moment   een
referendum   georgani.seerd   worden,   de.
anti.-kernenergiebewegi.ng   met   erg
ongelijke   wapens   in   het   stri.jdperk   zou-
moeten   treden  en   het  gevecht  zou  ver-

`    1iezen.
Dus   :   eerst   en  vooral   di.e   brede  maat-
schappeli.jke  diskussie.

KF   :   Nog`iets   over   de  recente   i.nci.denten
rond  de   storting   van  radio-aktief  afval
i.n   zee   en  de  `betogi.ng   daartegen  op   5/9
te   Brugge   ?

JM   :   Daar   i.s  de   laatste  ti.jd   heel   wat  om   te
doen   geweest.      Ieder   jaar  grijpen  dum-

.    pi.ngsoperati.es   i.n   zee   plaats   op.basis
1

van   het   verdrag  van  Londen,   dat  door
België   nog   niet  geratifi.ceey;d   is.      Bij-
gevolg  moet   Belgiè.  zi.jn   stortingen  ui.t-
voeren   via   een  ander   land   (Nederland).

In  mei.   van  dit  jaar`tekende  de   Neder-
landse   organi.sati.e  Greanpeace   beroep
aan  tegen   het  afleveren  van  de  Neder-
landse   storti.ngsvergunning  waaronder  met-
een  ook'het   Belgisch  afval   valt.
Tegelijkerti.jd  vroegen  zi.j  ook.een
schorsingsbeslui.t  aan   tot  na   de   behande-

!i:ËeYaäiËef,|b?:o:3  !?oÏo:3  3ä:dd:a3e-   ,
handeling  van   het   beroep   niet  zou   afge-
handeld   zi.jn  vóór   1   oktober,   datum
waarna   ni.et  meer  mag   gedumpt  worden.

Ondanks   indrukwekkende   internati.onal e
getui.genissen,   o.a.   van   Jackson  Davies
uit  de   U.S.A.,   heeft  de   Raad   van   State
toch   een   advie-s   gegeven   dat  de  dumpi.ng.
toestaat.     Bovendiën   is  alles   veel
vluggèr   dan   nor.maal    i.n   zi-jn  werk   ge-
gaan.   Na   enkele   dagen   formuleerde  de
Raad  .zi.jn   advi.es   en   onmi.ddelli.jk  daarop
beslistte  de   Nederlandse   kroon   :   dumpen
maar    !

Begin   september   werd   dus   7.000   ton
radio-akti.ef  afval   i.n  zee  gestort,   waar-
van   het  grootste  gedeelte  afkomstig   i.s  .,
va.n  de   nukleai.re   industrie  en   slechts
een.klei.n   gedeelte   van   zi.ekenhuizen   en
l a borator i a .

De   strijd   i.s  dus   nog  lang  niet  gestre-
den!
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DE   NEDERLANDSE   KEhH?EN   -   DE   BEVOLKING
EN   DE   BEWEGING   TEGEN   KERNENERGIE
Maatschappelijke  bewustwording  en  maat-
schappelijke  verandering  in  de  Kempen
kunnen  slechbs  bevorderd  worden  door
mensen  en  methoden,   die  de  specifieke
situatie  van  de  mensen  in  de  Kempen  onder-
kennen.  Want  slechts  door  heb  eigen  ka-
rakter  van  de  Kempen  serieus  te  nemen
en  haar  eigen  historie,  haar  sociale
struktuur  en  haar  kultuurbradities  serieus
te  nemen  kan  men  de  bevolking  van  de  Kem-
pen  met  effektmotiveren  tot   het  ter  hand
nemen  van  hun  eigen  bevrijding.Want  uit-
eindelijk  zal  die  bevrijding  toch  bevoch-
ten  moeLen  worden  door  hen,   die  de  onder-
drukking  aan  den  lijve  ondervinden.

Ik  kom  uit  de  Kempen,  .ben  er  geboren  en
getogen.  En  natuurlijk  zijn  er  graduele
verschillen  tussen mij  en  andere  "gestu-
deerde"   zonen  en  dochters  van  de  Kempen
én  de  doorsnee  van  boeren,   arbeiders,
werklozen,   huisvrouwen  en  kinderen  -  op
het  punt  van  opleiding,   inkomen,  huisves-
ting,  e.d.  -  maar  uiteíndelijk  ben  i.k
net  zo'n  slachboffer  als  zij  van  de  ma-
nier. waarop  het  maatschappelijk  systeem
in  dè  Kempen  de  belangen  van  de  bevol-
king  ondergeschikt  maakt  aan  de  groei
van  de  kapi±alistische  industrie.  Was  me
dat  nog  niet  duidelijk  geworden  .door  de
akties  en  aktiviteiten,  die  ik  in  het
verleden  in  deze  streek  oritwikkeld  heb,
dan  heeft  de  kerncentrale  in  Mol  dab  wel
heel  helder  voor  me  gemaakt:  kernstraling
houdL niet op  bij  de  drempel  van  de  voor-
deur  van  de  welzijnswerker. . .

DE   KEMPEN   -   EEN   GESLOTEN   WERELD

Het  Nederlandse  deel  van  de  Kempen  is  ge-
siLueerd  in  het  zuid-oosten  van  Noord-Bra-
bant.   Ten  oosEen'van  Tilburg  en  ten  zuiden
van  Eindhoven  grenst  de  Kempen  bij  Bladel
en  Reusel  aan  de  Belgische  Kempen.   Het  is
een  gebied  van  weiland,   akkerland,  bos  en
hei,  waartussen  wat  grotere  en  kleinere
dorpen  liggen,  waarvan  sorrmigen  met  een
bewonersaantal  van  9   `a   10.000   inwoners.
Het  hele  gebied,   inclusief  de  steden  Til-
burg  en  Eindhoven  ligt  nadrukkelijk  in  de
gevarenzone  bij  een  eventuele  ramp  op  het
terrein  van  de  cenLrale  in  Mol.
Van  1900   tot  1945   leefden  de  meeste  mensen
in  deze  dorpen  voornamelijk  van  de  op-
brengst  van  heb  boerenbedr.ijf .  Mede  door
de  toenemende  ontwikkeling  van  de  Eindho-
vense  industrie  en   min.    Philips  werden
langs  de  zogenaamde  grote  weg  door  de
grotere  dorpen,  die  naar  Eindhoven  leidt,
sigarenfabrieken    gebouwd.   De  eigenaars
ervan,  meesbal  afkomsbig  uit  heb  Westen;
vonden  hier  goedkope  arbeidskrach±en.
DiL  met  name,   omdat  de  boerenï)edrijven
steeds  m.inder  in  staat  waren  om  het  le-
vensonderhoud  van  alle  gezinsleden  te  re-
aliseren.   Op  de  meeste  erven  huisden  gro-
te  gezinnen  en  bij  overname  door  meerdere
zoons  werden  de  bedrijven  steeds  verder
gesplibst.   De  overgang  van  gemengd  be-
drijf  naar  specialisaLie  in  landbouw  of
veeteelt  verhinderde  niet,  dat  veel  be-
drijven  be  klein  werden  en  dat  er  voor

veel boerenkinderen geen  arbeidsplaats  op
de  boerderij  meer  te  vinden  was.   Ook  de
ontginning  van  bos  en  heidegronden  heeft
niet  tegen  kunnen  houden,  dat  veel  agra-
rische  jongeren  hun  heil  moesten  zoeken
in  de  sigarenindustrie.   Was  is   1900  nog
70%  van  de  mannelijke  beroepsbevolking  in
de  Kempen  in  de  agrarische  sektor  aktief ,
in   1925   was   daE  nog   50%,    in   1940   40%   en
in   1950   slechts   25%...

In  de  sigarenindustrie  werd  dankbaar  ge-
bruik  gemaakt  van  het  leerpatroon"van-va-
der-op-zoon",   daL  op  de  boerderij  gebrui-
kelijk  was.   Als   'n  vader  op  de  fabriek
kwam  werken,   bracht  ie  een  of  bwee  zonen
mee,   die  hem  hielpen  met  tabak  snijden,
en  andere  eenvoudige  klussen.   De  vader
kreeg  per  sigaar  betaald,  de  kinderen
kregen  niets  -  dat  is  het  patroon  tot  laat
in  de  twintiger  jaren,  ookal  kende  Neder-
1and  al  zo'n  40-50   jaar  een  wet  op  de  kin-
derarbeid  en  sinds  1900  een  leerplicht.
Mechanisatie  deed  in  de  dertiger  jaren
z'n  intrede,  maar  tot  na  de  oorlog  is
door  de  f abrikanten  de  arbeid  van  thuis-
werkers  benut.   Tot  1960  heeft  de  sigaren-
industrie  aan  zeer  veel  arbeiders  werk  be-
zorgd.   Het  kleinste  bedrijf  had  wel  300
man  in  dienst  maar  er  waren  fabrieken  met
2000   en  meer  arbeiders.   Ze  maakten  de  si-
gaar  van  het  begin  tot  het  einde  -  en  dat
strekLe  hen  tot  ambachtelijke  trots   !

De  pastoor. was  en  in  is  een  Kempisch  dorp"vrijgesteld  van  echte  arbeid''.  Kerkegeld
werd  meL  liefde  en  plezier  gegeven  en  van
het  eerst-geslachtte  varken  gaf  men  hem
heb  beste  stuk  -  ook  als  vader  niet  meer
op  de  boerderij  maar  in  de  fabriek  werkbe
en  wat  beesten  hield  om  alle  monden  toch
gevuld  te  krijgen. . .   De  pastoor  werd  met
ontzag  ontvangen  als  hij   op  huisbezoek
kwam.   Hij   informeerde  naar  en  kontroleer-
de  alles  wat  het  gezin  privé  aanging:  de
kinderaanwas,   de  opvoeding,   de  leervorde-
ringen,  verkeringen. . .   Het  was  een  zegen
voor  een  gezin,   als  een  van  de  zonen  roe-
ping  gevoelde  voor  het  priesterschap  of
een  van  de. kinderen  naar  't  klooster  wil-
de.   Ook  nu  nog  zi€  de  pastoor  -vaak  als
voorzibter  -  in  de  besturen  van  school,
ontspannings-  of  veredelingsvereniging  of
bej aardentehuis .

Elk  dorp  wilde  in  het  middelpunt  een  zo
prachtig  mogelijke  kerk  en  de  bevolking
bracht  de  bouw  daarvan  en  het  onderhoud
op  via  geregelde  kleine  of  grotere  bijdra-
gen.   En  ze  ging-eri  trouw  naar  dat  middel-
punt  van  heL  dorpsleven,  waar  ze  onder-
richt  werden  via  eenvoudige  geloofsartike-
1en:   "Op  aarde  heefb  de  mens   be  maken  met
±ijdelijke,   aardse  doeleinden,  he±  boven-
natuurlijke  levenseinddoel  is  het  belang-
rijkste . " ( Encycliek  lmmortale Dei   1885)
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no:''In  de  elementaire  samenleving  van  het
gezin  is  een  ouderlijk  gezag  nodig.  Een
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vrouw  moeL  onderdanig   zijn  aan  de  man" .
In  drie  kerkelijke  leerstellingen  de  rol
ten  voeten  uit  die  de  pastoor  speelde  in
hel  spel  met  de  bazen,   dat  de  volksmond
zo  treffend  typeert  meL   :   "Houde  gij   ze
maar  dom,   dan  hou   ik   ze  wel  errum''.

Nu  nog  is  de  invloed  van  de  kerk  op  de  be-
volking  van  de  Kempen  niet  te  onderschat-
ten.   80%  van  de  stemgerechtigde  Kempenaars
stemL  op  het  CDA,   dat  zich  hier  machtig
genoeg  voelt  om  archaismen  als   "  rezelf
wegcyferen  voor  een  groot  gezin  is  een
eLische  opgave"   in  haar  pro.gramma  op  te
nemen.   In  ieder  geval  is  de  invloed  van  de
kerk  op  de  bevolking  van  de  Kempen  e`e'n  van
de  hoofdredenen,   dat  de  geschiedenis  van
de  Kempen  nauwelijks  sociale  strijd  kent
en  de  Kempenaar   (   de  kontente  mens   )   zich
bij  voorkeur  bij   z'n  situatie  neerlegt.

In  de  eerste  decennia  van  deze  eeuw  was  er
behalve  lager  onderwijs  geen  verdere  school
-geen  ambachtsscholen,   geen  mulo's  -Le
vinden  voor  de  kinderen  van  de  gewone  men-
sen.  En  alleen  de  rijke  families  konden
het  zich  permitteren  om  hun  kinderen  naar
de  stad  -  Eindhoven  of  Tilburg  -  te  stu-
ren  voor  vervolgonderwijs.  Het  onderwijs
op  de  lagere  scholen  werd  meestal  gegeven
door  frabers  of  nonnen,  of  door  onderwij-
zers  die  be  weinig  niveau  hadden  voor   'n
stadsschool.   De  kerk  bemoeide  zich  meL  het
onderwijs,   op  èen  manier  die  te  vergelij-
ken  is  met  het  missiewerk  in  de  derde
wereld  op  dit  moment.   De  motivatie  van  de
bevolking  was  ook  niet  erg  groot.  Wat  had-
den  zij   aan  onderwijs  ?  Daar  leerde   je
toch  niet  om  de  ergste  bestaansnood  te  le-
digen.   Schooltijd  werd  als  verloren  tijd
beschouwd  -  1ezen  en  schrijven  had  je  al-
leen  nodig  om de regels  en  richLlijnen  van
de  fabriek  te  kunnen  volgen.   En  rekenen  ?
Dat  beetje  geld  was  vlug  genoeg  geteld.
Een  krant  of  een  boek  konden  de  gewone  men-
sen  niet  beLalen.En  een  groot  gezin,   dat

slecht  behuisd  was,  had  alle  handen  nodig
om  het  gezinsievèn  draaiende  te  houden.
De  zoons  hielpen  vader  zo  vroeg  mogelijk
in  de  fabriek  of  op  't  land  en  de  dochters
hielpen  thuis  met  de  huishouding  of  werden
al  vanaf  11,   12  jaar"verhuurd"als  huishoud-
hulpje.   (  En  zo'n  kind  werkte  dan  dagelijks
väak.van 7   tot  22  uur  voor  f   125,-per  jaar
en  kost  en  inwoning. . .)

Ook  al  kwamen  ze  voort  uiL   'n  hechte  ge-
meenschap  van  voor  de  eeuwwisseling,   toch
groeide  er  tussen  1900   en   1950   een  grote
kloof  tussen  de  boeren  en  de  arbeidersbe-
volking  van  de  Kempen.  Al    hadden  de  boe-
ren  het  niet  breed  -  arbeider  worden  was
een  duidelijke  sociale  degradatie.  De
gangbare  mening  was,   dat  boeren  het    veel
vrijer  hadden  -  eigen  baas  waren  en  een
eigen  produkt  maakten.   In  de  vrije  nabuur
werken  in  plaats  van  in  de  bedompte  fa-
briek  werd  geprezen.  De  dubbele  uitbui-
ting  van  de  vrouw,   die  onbetaald  het
huishouden  deed  en  ook   "achter" -meewerkte
en  de  onzichtbare  kinderarbeid,   die  nood-
zakelijk  was  om  het  boerenbedrijf  te  la-
ten  draaien,  werden  in  die  beschouwingen
nooit  meegenomen.  Wel,   dat  een  boerenmeis-
je  gewend  was  om  op  het  bedrijf  mee  te
werken  en  dat  ze  dus  niet  paste  in  een  ar-
beidershuisje.   Úe  kon  zo'n  vroiiw  niet  ge-
lukkig  maken  als  arbeidersjongen.  Trouwens
een  boer  huwelijkEe  z'n  dochter  niet  graag
uit  aan   'n  jongen,   die  geen  bedrijf  of
kans  op  overname  had.   Door  huwelijken  on-
derling  beschermde  de  boerenstand  z'n  be-

3Ètb3=räinw?Ë£ËÈËsg3g?Ï.ÈiïËeg3Eáal  veel
met  elkaar  samen,   ze  scha`fEen  samen  ma-
chines  aan  en  ze  richtben  kooperatieve
verenigingen  op.   De  drijfveer  hiervan  was
zeker  de  noodzaak  om  door  samenwerking
individueel  het  hoofd  boven  water  te  hou-
den.   Maar  de  Kempen  had  een  sterke  tra-
ditie  van  onderlinge  hulp,  die  die  samen-
werking  zeker  bevorderd  heeft.   Ook  onder

Kinderarbeid  in  een  sigarenfabriek  in  Eindhoven  ,   1919.
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de  arbeidersbevolking  heeft  "burenhulp"
veel  gedaan  om  de  grootstè  noód  te  ledi-
gen.  `In  de  oorlog  hebben  onderduikers  in
de  Kempen  qan  ook  vaak. en  niet  tervergeefs
bij-.de  plattelandsbevolking  aangeklopt: "
Voor  eentje  meer  bleft  er  altijd  wel  wé•melk  of   'n  errepèl  over"..  Maar  het'samen
ledigen  van  de-Jgrootste  nood  heeft  de   `
strijdbaarheid  van  de  Kempenaar  niet  erg
verhoogd.

DE-KEMPEN   IN   ONZE.DAGEN     -
\-1

De`laatste  tientallen  jaren  is  er.in.de
Kempen  veel  veranderd  en  die  veranderin-
gen  zijn  voor  het  merendeel  het  gevolg  ván
de  nmechanisatie-van  de  arbeid  áowel  in  de
agrarische  sektor  alé. in  de  industrie..
Wat  het  boerenbedrijf  betreft:  vanaf -1955
hebben  hooimachine,   aardappelrooier,   gras-
cirkermaaier,   e:d..   de  loo.nwerkers  in  de
landbouw  vervangen.   De. traktor  verdreef
het  paard.   Doorloopstal,  melkkaroussel  en
koeltank.maken-van  de  melkkamér  meer   'n
laboratorium.   Om.-de  wedloop  van  de  ontwik-
kelingen 'en  de`konkurrentie  bij   te  houden..
moesten.boeien  vah -jaar  tot  jaar  meer  in-
vesteren.  Het  boerenbèdrijf  is  een  mil-
joenenzaak  geworden.  .Vele  kleinere  moesLen
wijken.   Er  is   dán  ook  maar  weinig  over.van
de  idylle  van  de  gemoedelijke  boer,   die
altijd.tijd.heefb  voor   'n  praatje.  De  boer
is  nu  boekhouder;  manager,  bedrijfsleider
en:kapitaalbeheerder  en  de  vele  schulden
aan  bank  en.voedefbedrijf `maken  hem  tot
arbeider  op  zJ'n  eigen  erf .  Van   't gvrije
ondernemerschap  is  dan  ook  maar  weinig  o-
ver  gebleven.     In.I980   is  van  de  mannelij-
ke  beroepsbevolkihg''nog  maar -5%  boei.   De
omvang  van  de  bedrijven  is  in  de  jaren
gigantisch  toegenomen.   Had` de  veehouder
in   1920   2  koeien;   2   zeugen  of ,5  ïnestv.ar-
kens   n.odig   o-m  rond  Le .komen `e.ri   in   1950
10  .koeien,   10 .zeugen  of   60  meslvarkens;
dertig  jaar  later,   in  1980   zijn  de  cyfers
60   koeien,`.  50   zeugen  of   400  mestvarkens.

``

Door  prikklok,   premiestelsel,   stukloon,
de  opvpering  van  het  arbeidsrithme,   de
arbeidshierarchie  en  voorai  de  arbeidsdé-
1ihg  is  er  veel  veranderd  in  de  si9aren-
industrie  sinds   1945.  En  de  invoering  van
steeds  kompletere  machines  zorgde  dat  er
gaandeweg  steeds  meer  mensen  via  de  achter-
deur  de  WW  in  gestuurd  werden.   Vervroegde
pensioenering  en  WAO  zorgde  voor  de  af-
vioeiing  van  de  oudèren  en  de  jongeren
werden  veelal  omgeschoold .  en  kwamen
Eerecht  in  de  metaalsektor;   dè  bouw  of
kleinere  toeleveringsbedrijven  van  Daf  en
Philips  in  Eindhoven.

De  arbeidsplaaLs  van  de  vrouwen  is  in  de
rrieeste   gevallent (   90%   ) . nog  steeds   in  heL
gezin.  En  een  grotere  scheiding  tussen  wo-
nen  en  werk    .zorgL  ervoor,   daL  haar  maat-
schappelijk  isolemenL  s±eeds   gro±er  wordb.
De  boerin,   die  heL  hart  van  de  boerderij
is,.  die  alles  wat  er  leeft  op  de® boerderij
volg±  en beinvloe¢t:, is 'steeds   zeldzamer
in  onze  streken.  En' eeri  arbeidersvrouw,
die z.ich`zélf alè .een  van-de  vrouwen  ziet
van  de  mannen,   die  werken  in  de  dorpsfa-
briek  zal  zich  meer  in  de  wereld  voelen
sbaan  als  een  vrouw,   wiens .man  buiben  heE
dorp  werkt  meb  mannen  die  hun  vrouwen  in
dorpen  over  de  heie  Kempen. vérspreid  en  in
de  groEe  -stad  in  het  huishouden  gevangen.
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houden.   Voor  die  vrouwen  is  het  dan  oók
steeds.moeilijker  om  gelijke  tred  met 'de   -
maalschappelijke  ontwikkelingen  te  houden.
Maar  van  hen  wordt  wel  verwacht  dat  ze  de ,
kinderen  van  deze  tijd  opvoeden.   De  kinde-
ren,   die  door  radio  en  TV  en  door  hun
zelfstandige  tochten  naar  de  grote  stad
zichzelf  steeds  meer  richten  op  de  jonge-.
renkultuur, komen  in  stevig  konflikt  met
heL  gezag  van  hun  vader  -  waarvan  de  vanL
zelf sprekendheid  nog  maar  weinig  te  leiden
heeft  gehad  van  de  nieuwe  tijd.   De  moeder
kan  echter  maar  moeilijk  de  traditiónele   :
rol  van  begrijpende  en  troostende  spelen,
gezien  haar  isolement en  haar onbegrip  voor
het  streven  van  de  kinderen,   dat  daardoor
veroorzaakt  wordt.
De--generatiekloof  komt  met  name  tot  uit-
drukking  door  het  sterk  teruglopend  kerk-
bezoek  onder  de  jongeren.   Er  wordt   `n  ge-
middelde  afname  van  2%  gekonstateerd  door
de  Kempische  geestelijkheid.   Anno   1980 `
gaat  nog  maar  50%  van  de  Kempische  bevol-
king  regelmatig  naar  de.kerk.   Onderwijs,
informatie  via  de  media  en  een  andere
manier  van  ontspannen  -  en  het  aktief  .
worden -in  vakbonden  en  verenigingen  maakt,
daL  de  bevolking  tussen  de   25   en  de   45
±och  een  sterk  van  de  Qudere  afwijkende -
kijk .op  heb  leven  heeft.  Voor  een  deel
wortelend  in  de  oude  traditie-s  -  maar  wel
met  de  sterke  ambifie  om  de  vruchten  van
deze  -welvaarLs  -  tijd  te  plukken.  En
zij  hebben  na  enige  jaren  gewerk€  te  heb-
ben  in:de  t.oeleveringsbedrijven  in  de  om-
geving;.hun  geluk  in  de  grote  stad  be-
proeft  en  vormen  nu  de  f ileg  op  de  wegen
van  en  naar  Eindhoven  iedere  morgen  en
avond .

Hun  kinderen  zitten  op  de  scholen  of  zijn
er  net  af  -  ze  sLaan  er  anders  voor  als
hun  ouders  op  die  leeftijd.   Ze  weten  dat
zè  nauwelijks  een  perspektief  hebben  op
werk  en  een  huis  een  eJen  wal  konfortabe-
1e  plaats   in  de  maa±schappij.   Ze  riebben
wel  gehooíd  van  de  s±rijd,   die  hun  ouders
hebben  moeten  voeren  om  los  te  komen  van
hun  ouders,  maar  was  is  er  van  dat  el.an
bij  hun ouders terug  te  vinden.   Ze  voelen
zich  een  vergeten  generatie  -  goed  er  is
een. disco,  maar  wie  zich  daarin  niet  al
te  zeer  thuis  voelL,   of  daar  nog  te  jong
voor'  is  moet  genoegen  nemen  meb  de  TV  in
het  ouderlijk  huis,  want  een  infras±ruk-
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tuur. voor,. eigentijdse  opvang  van  de  jeugd
kent  onze  regio  nauwelijks.

Huishoudschool,   LTS   en  de  MULO   zijn  vanaf
de  vijftiger  jaren  bereikbaar  geworden    .
voor  kinderen  in  de  Kempen.   Voor  de  hele
goeie  staan  er  in  Eindhoven  de  MTS  en  de
HTS.   -Vanaf   1974   is   er  in  Bladel   en  Eersel
een  HAVO.   In  1979  krijgt  de  school  in  Bla-
del:-toestemmingio.m  een  atheneum  in  haar   ,
scholengemeenschap  op  te  nemen.

Het  werk,   dat  jongeren  in  de  Kempen  te
wachEen  staat  r  als   ze  al  werk  krijgen-T
vinden  ze  in  de  ±oeleveringsbedrijven  van
de  g-roLe  Eindhovense  industrieen.   In  tegen-
genstellihg  toE   'L  werk  in;:de  Kempisahe
industrie  van. bwintig,  dertig  jaar  gele-
den  -dat-m.n.   in  de  sigarenindustrie  toch
lan.g  een  ainbachtelijk  karakter  gehouden   -
heeft,   spelen  dèzeijongeren  in  de  fabrie-
ken  verlengstuk  van  de  machines.   Of  ze    .
werken  in  de  \administratie. -` en  na  een
paar.jaar  realiseren -ze  zich,   dat  ze  ge-
doemd  zijn.om  van  hun  achtLiende  tot. hun
vijfenzestigste  hun  brood  te  verdienen   ,
met  hun  inzicht  in. de  archivering  van  de
debiteuren  van  de  H  t/m. de  M  van  het  alfa-
bet.
Overigens   zullen  25%  van-de  jongeren  na  ,
hun  middelbare  schoolbijd  geen  werk  vin-
den.   En werkloosheid  op  het  platteland  is
in  de  statistieken  altijd  enkele  percen-
ten  hogen,   dan  in  de  stad.   .
De  ouders  hebben  erg  hoge  verwachtingen
van  die  kinderen:   ze  hebben  hun  hele  le-
ven  en  streven.er  op  gericht;   om  die  kin-
deren  een  betere  s+arL  te  geven,   dan  die
ze  zelf  gehad  hebben:   en  het'ideaalbeeld
van  wat .die  kinderen  moeten  worden  wordt
meesLal  ontleend. aan  hoe   "importmensen"  ,
of .de  hogere  middenklasse  leeft  en  woont.
Verwachtingen,   die  die  kinderen  niet  waar
kunnen  maken  en  vaak  ook  niet  willen  ma-
ken.      -

De  komst  van  steeds  meer  allochtonen  naar
de  Kempen  geefb  specifieke  moeilijkheden.
Die  allochLonen  zijn  bemiddelde  mensen,
die  graag  buiLen  wonen;   of  Lechnologisch
goed  geschoolden,   die  nodig  waren' in  de
verdere  mechanisatie. van  het  regionale
bedrijfsleven  en  van  buiben  gehaald  moes-
ten  worden;   óf  jonge  mensen,   die  in  de
stad  geen  huurhuis  konden  krijgen  en  de  .
algemene  groep  forenzen,   die .in  de  stad
werken  en  op  het  platte  land  wonen.   De
meeste  forenzen  richten  zich,  wat  hun
ontspanning  betreft  vaak op de  stad.  De
f amiliekontakten  en  vrienden  van  het  werk
trekken  deze  mensen  ook  de  Kempen  uib.
Zo  hebben  ze  maar  weinig  tijd,   om  zich
met  het  sociale  leven  in  de  Kempen  bezig
te  houden    en  duurt  het  lang  voor  ze  in-
geburgerd  zijn.  Stortten  zij   zich  toch
in  het  regionale  vereniéingsleven  of  in
het  dorpsgebeuren,   dan  blijken  de  erva-
ringsverschillen-tussen  hen  en  de  autoch-
tonen  snel  met  elkaar  te  botsen.   "Import
weet  alles  beter  en'.bemoeif  zich  overal

In  enkele  tienballen  jaren  is  de  Kempen
dr'ás±isch  veranderd:  het  oude  idyllische
dorpsbeeld  wordL  overwoeke,rd  door  villa-
wijken,   grote  boerenbedrijven.met  silo's,
rijen  koophuizen,   alleensLaand  of  twee
onder  een  kap,   soms  al  flats,  koophallen
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en  de  gemeenEelijke  nieuwbouw.   Maar  ook
het  karakter  vani de-samenleving  in. de  .
Kempen  is  behoorlijk. aangetast:   de  bov`en-
geschetste  intwikkelingen-hebben  de  saar[r
horigheid  ván  de  dorpsgemeenschappen  op
twee  punten  omgevormd  tot  een  negatief
tegendeel:   de  problemen  die  vroeger  opge-
vangen  werden  door  samenwerking,   door  bu-
renhulp,  werden  zo  omvangrijk  en  kregen
nieuwe  verschijningsvormen ,waardoor  de
burenhulp  er  ormachtig  tegen  werd.  Die
onmacht   z'orgde `ervoor,   daL  mensen  die
problemen  individueel  gingen  interpreLe-
ren:"Het  is  zijn  eigen  schuld,   dat  ie
werkloos  is  -wie  wil,   kan  werken"  e.d.
Wie  in  de  WAO  terecht  komt,   wordt   ziek
bestempeld  en  wie  z'n  boerenbedrijf  niet
vol  kan  houden  en  moeL  wijken,   heeft  z'n.
zaken  niet  goed  georganiseerd. .De  maat-
schappelijke  oorzaak  van  die  problemen
(  en  van  vele  andere  -  opvoedingsproble-
men,   echtscheidingen,  het  verlies  van  erg
waardevol  geachtte  tradities .... )   kon  nieL
vanuit  de  Kempen  oúerzien  worden  en  wor-
den  opgevangen  en  daarom  ging  men  ze  zien
als  het  persoonlijk  falen.van  de  mensen,  .
die  ze  ondergingen.   En  de  sociale  konLro-
1e,   die  vroeger  zorgde,   dat  mensen  bij   'n
gemeénschap-bleven  horen,   stootte  nu  men-
sen  uiL:''DaL  is   'n  rare,   'n  rooie,   'n
stadse. . . "   zodra  iemand  afwijkend  gedrag
vertoon±,heeft  dat  etiketLering  en  isole-
ment  tot  gevolg.   Zo  komt  het  dat  de   "kon-
tente  mens", ook  nu  de  maaLschappelijke
turfzolder  over  hem  heen  gehaald  word±,
nog  steeds  geneigd'is  om  te  slikken  en  Le
stikken.
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STOP   ATOOMPLANNEN   KEMPEN

Nu  de  atoomdreiging  vanuit  Mol  breed  uib-
gemeten  is  in  de  media  eri  door  aktiegroe-i
pen  tot  in  de  kleinste  dorpen  van  de  Kem-
ä?`Ëri=eïoËfËË=?Ïsäni=a:ed?eg3¥3ÈfÈïgáeÈs
enthousiaste  karavaan  van  muzikanten,
sprekers  en.standh.ouders is  afgelopen  na-
jaar  door  alle  dorpen  heen  gegaan  en  heeft
veel  weerklank  gevonden.  Veelal  regiona-
le  artisten,  waaronder  nogal  wat  volksmu-
zikanten   (  de  Kempen  heefL  een  rijke
volksmuziektraditie  )  wisten  in  de  meeste
dorpen  honderden  mensen  voor  het  podium,
meestal  in  de  openlucht,   te  krijgen.  Met
absolute  topper  de  2000   aandachtige  Reu-
zelaars,   die  een  middaglang  geboeid  wer-
den  door  Gerard  van  Maasakkers,   Houdoe,
Werktuig,   Proloog,   Soliedair,   'E  Muziek,
en  het  Bergeykse  wagenspel  over  de  toe-
komsEige  kernramp  in  Mol.   Dit  reizende
circus,  dat  van  begin  september  Lot  half
november  elk  weekend  aktief  was  met  wis-
selende  bezetting   (   zo  deden  ook  de  Veul-
poepers  en  de  Fanf are  van  Eeuwigdurende
Bijstand  en  nog  andere  folkgroepen  uit  de
omtrek  mee   )   was   de  opmaat  naar  de  demon-
stratie  in  Mol  op  24  november.   Daar  waren
15.000  mensen   op   de  been,   hoofdzakelijk
uit  de  Nederlandse  en  Belg-ische  Kempen,
(andere  massale  akLies  op  die  dag  hielden
betogers  uí±  andere  streken  uit  Mol  weg.)
En  onder  die   15..000  mensen  vielen  de  au-
tochtohe  Kempenaars  op  door  hun  talrijke
aanwezigheid.   Er  zijn  ook  andere  aanwei-
zingen,   dat  Stop  Atoomplannen  Kempen  er
in  geslaag-d  is  om  delen  van  het  volk  van
de   "contente  mens"   te  mobiliseren.   Bijv.
toen  in  het  afgelopen  voorjaar  de  boeren
uit  de  Noordoos±polder  in  Eersel  de  nota"Een  stralende  toekomst  in.de  landbouw" ,
kwamen  presenEeren,   en  Tane  Lee,   een  boe-
rin  uit  Harrisburg-meenamen  metha-ar in-
dringendeverhaal  over  de  s.ituatie  daar,

Loen  zaten  er  onder  de  ruim  tweehonderd
toehoorders  in  de  veel  te  kleine  kafee-
zaal  enige  tientallen  boeren.En  onder  hen
vertegenwoordigers  van  de  Agrarische
Jongeren  Vereniging,   die  er  sterk  op  uit
waren  om  duurzame  kontakten  te  leggen  met
de  vertegenwoordiger  van  de  aktiegroep uit
de  Noord-Oostpolder.   Ook  andere  voorlich-
tingsavonden,  meestal  gegeven  door  mensen
uit  de  regio,   die  zich  fanatiek  gingen
verdiepen  in  alles  wat  meb  kernenergie
te  maken  had,  werden  druk  bezocht  door
mensen  uib  alle  geledingen  van  de  bevol-
king.   De  Kempen  heeft  met  de  aktie  tegen
de  centrale  in  Mol  haar  eerste  massale
verzet  sinds  eeuwen.  Waarom  tegen  die  cen-
trale  wel  en  waarom  w.as  de  bevolking  voor
andere  akties  niet  te  porren  ?  Want  er
is  gehoeg  geprobeerd   !  Maar  akties  voor
beter  onderwijs  in  de  Kempen  stuitte  op
onbegrip  bij  veel  mensen  uiL  arbeiders-en
boerenkringen  -  "De  school  is  niet  voor
ons  soort  mensen".   En  akties  voor  klein-
schalige  produktie  en  milieubehoud tastten
regelrecht  de  wankele  konkurrentiepositie
van  de  boeren  aan  terwijl  ze  voor  de  ar-
beidersgezinnen  ver  boven  de  haalbaarheid
van  hun  gezinsbudget  uitstegen.  Hoewel
arbeiders  en  boeren  natuurlijk  ook  belang
hebben  bij   een  schoon  milieu  en  gezond
eten  en  beter  onderwijs  voor  hun  kinderen,
waren  ze  níet  in  de  positie  om  hun  belang
bij  die  akties  te  onderkennen  en  zijn  het
aktiviteiten  voor  en  door  de  middenklasse
gebleven.
Bij  kernenergie  lag  dat  anders:   toen  de
Belgische  regering  besloot  in   '78  om  de
opwerkingsfabriek  in  Mol  te  heropenen  en
de  radioaktieve  afval  be  dumpen  in  de
Kempische  kleilagen,   stelde  dat  aan  alle
geledingen  van  de  bevolking  direkt  de
vraag:"Hoe  moeten  we  verder  leven  met   'n
bom  voor  de  deur  ?"   Spontaan  ontstaan  er
in  de  meeste  dorpen  binnen  de  cirkel
Weert-Valkenswaard -Eindhoven-  Tilburg-
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worden  als  haar  groei  uitloopt  op  haar               fronLerende  sociale  akLie  en  heL  .verwij-
eigen  vernietiging.  Via  mondeling  kontakt,        zen  van  de''schuld"naar  zichzelf   ("Als  we
de  regionale  bladen  en  blaadjes  en  via               maar  niet  zelf  zo  vervuilden  -  en  die  boe-
rondschrijven  kwamen  die  eerste  groepen              ren  ?  Wat  hebben  die  te   zeggen  Eegen  een
bij  elkaar.   In .oktober`bundelen  ze  zich             centrale,   als  je  ziet  wat  ze  spuiten  op
in   de   regionale  aktiegroep.   Zo'n  15                    het  land  ?")   zijn  zaken  die  je  niet  met
dorpen  werken  dan  samen  in  de  WSAK,   de                een  shokterapie  uit  de  Kempische  bevol-
Werkgroep  Stop  Atoomplannen  Kempen,   zon-            king  weghaalt.   Ondertussen  is  gebleken,
der  hun  autonome  karakter  en  hun  plaatse-         dat  de  tweede  weg,   de  systemabisch  geplan-
lijke  verantwoordelijkheid  te  verliezen.            de  kampagne  veel  Kempenaren  tot  instem-
De  basis  van  die  eenheid  werd  gevormd                  ming  met  het  protest  geleid'  heeft  -  heL

Ë=:Ë13S=nä=nf?Iaïä=äc£Í;1£=Seál:=Ë=,ng3in           ==sä?l£e:ggË==?ä?=?=lï==  %?=d=3ä?ÏIÈäïten
de  centrale:   de   "import"  wil  zich  sterk              tingsavonden  en  de  mobilisatie  van  15.000
maken  voor  het  behoud  van  de  rustieke                  mensen  in  Mol,  met  relaEief  gezien  veel
en  relatief  ongeschonden  landelijke  woon-         echte  Kempenaren,   die  voor  het  eerst  van
omgeving;  voor  bewuste  arbeiders  -  bijv.           hun  leven  demonstreerden  -  zelf  veel  oude
aktief  in  de  vakbonden  -  was  de  bedrei-             mensen  en  geestelijken  -  en  van  de  weer-
ging  een  absoluut  teken  van  de  macht  en             omstuit  de  instemming    van  de  ontvangende
de  willekeur  van  de  bazen  en  de  overheid;         bevolking  van  Mol  moge  daarvan  een  geLui-
de  boeren  zagen  in  die  centrale  en  in  de           genis   zijn.
besmetting  van  de  klei  een  direkte  aan-
tasting  van  hun  broodwinning;   voor  vróu-           Twee,   drie  jaar  systema±ische  en  zorgzame
wen  was  het  gevaar  van  straling  en  de                  arbeid  geven  nu  een  basis  waarvanuiE  een
aanslag  op   (   geboren  en  ongeboren  )   kin-           macht  in  stand  gehouden  kan  worden,   die
deren, die  dat  beteken±, een.sterke  emoti-           permanent  de  ongewensEheid  van  de  centra-
onele  motivatie  tot  aktie  en  jongeren                 le  in  Mol  aan  de  orde  zal  stellen.  Op  een
zagen  in  de  centrale  en  wat  ie  meebrengt           andere  manier  als  in  de  grote  steden  -  oP
een  symbool  voor  de  maffe,toekomstloze                een  eigen  manier  -maar  minder  vruchtbaar,
wereld,  waar  ze  in  gezet  zijn...                             minder  nuttig  ?

Ondanks  die  basis  voor  eenheid  leefde  er           ALoomstraling  wordt  wel  eens  vergeleken
een  belangrijk  verschilpunt  in  de  gele-             met  de  pest.  Het  betekent  meer  als  ande-
deren  van  de  WSAK:   Moeten  we   zo  snel  mo-            re  rampe.n  een  bedreiging  voor  alle  lagen
gelijk  tot  konfronLerende  akLies  komen                van  de.bevolking.   De  middeleeuwse  doden-
(  het  is  immers  vijf  voor  twaalf  )   of moe-        dans,  waar  het  skelet  vooropgaaL  en  de
ten  we  een  veel  geleidelijker,  proces-                b.isschop  en  de  ambachtsman,   de  bedelaar
matiger  weg  op,   om  een  zo  breed  moge-                  en  de  militair,   de  handelaar  en  de  boer

•::j::rg::i::;afi:a:Ë  g::f ::r::ÍËg::Íózen       :::Ë:rd::dá:::híÈ:j::e:::eä: ::::mä::i-
Ë3Ëádget3Ïti?ËË??P?Ïsvä=  gË3ÍË:äe?t?Ë?n  -         gÈ=gv¥?:ÏhËfo:?ssaäfuä:iÉ?áE. eïaäï,z?rváËks-
Dodew.aard  en  het  blokkeren  van  de  aanvoer-       ramp:   de  pest  overviel  mensen  -  het  was
wegen  naar  ljmuiden.  Die  weg  zou  in  de                een  nabuurlijk  gebeuren  waarvoor  de  mehs
Kempen  onmiddelijk  gezorgd  hebben,   dá+  het       nog  geen  afweer,   geen  medicijnen  had  -
merendeel  van  de  bevolking  zich  afkeerde            de  atoomsLraling  is  het  gevolg  van  de
van  de  groep,   die  hen  aansprak  om  tegen              besissing  van   (  enkele  )   mensen  en  kan
de  centrale  te  probesteren..Na  dit  verhaal       uibgebannen  worden  door  de  sLrijd  van
mag  duidelijk  zijr}  waarom.   Afkeer  van  kon-         (  veel  )   mensen...
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ALS   MOL   ONS    'T   LEVEN   LAAT,    ZIEN  WE
MALKANDER  WEER   -   AKTIEMUZIEK   UIT   DE
NEDERLANDSE   KEMPEN
Harrie  Franken  verzamelti.`al  sinds   '68  liederen  en
dansen  uit  de  Kempen.   En  in   '78  geeft  hij  een  se-
1ektie  varhzo`'`mï.vijfhonderd  van  die  liederen  en
dansen  -ván `de  öuizenden  die  hij  opgeLekend  en
opgedoken`.,heèft  -  uit  als `boek  ir`.  de  serie  "Kul-
tuurhistorischè' Verkenningen  in  de  Kempen"van  de
Stichting  PraJ?ants  Heem.  Me±  z'n  vrouw  Nel  is  hij
lid  van  de.Bergeykse  volksmuziekgroep  "'T  Muziek'.,
die  al  enige  j`aren  in'  de  regio  befaamd  is  om  de
vertolking  van  traditionele  Kempische  muziek.  Maar
sinds  dé  akties  in  de  Kempen begonnen. zijn  tegen
de fabrieken in  Mol  duikt  'T  Muziek  regelmatíg  op
op  manifestaties  met  een  repert.oire  van  aktielied-
jes.  Vaak  bewerkingen  van bestaande  volksliedjes,
soms    nieuwe  liedjes,   die  wel  binnen  het  volkse
muziekideoom  blijven.   En  als  de  akties  in  de  Kem-
pen  flink  aantrekken  is   'T  Muziek  betrokken bij
de  uitvoering  van  een  wagenspel  over  de  atoomdrei-
ging  vanuit  Mol.  Volkse  muziekkultuur  en  volksthe-
ater  blijken  voor  de  Kempen  uitstekende  aktiemid-
delen.   De  vliegende  blaadjes  met  tekst  en  muziek
van  de  liedjes  vinden  tijdens  de  optredens  gretig
aftrek  en  de  liedjes  worden  op  bijeenkomsten  en
in  demonstraties  gezongen,  ook  wanneer   't  Muziek
niet  in  de  buurt  is. ..

HARRIE  FRANKEN=''Ik  denk  niet  dat.  de  Kempen  een
rijkere  muziektraditie  gehad heeft  dan andere stí.e-
ken  van  Brabant  of  regio's  in  andere  provincies.
Wat  het  beeld  van  de  Kempische  muziekLraditie  ver-
tekent  is,  dat  ik  die  liederen bij  elkaar  ge-
bracht  heb.  Bij  elkaar  is  het  een  indrukwekkende
hoeveelheid  -en  dan  heb  ik  nog  maar   'n  klein
deel  gepubliceerd  -    maar  als  iemand  in  bijvoor-
beeld  de  Peel  het  zelfde  werk  zou  doen,   zou  dat
ook  zo'n  rijke  schat  opleveren.  Dat  ik  zoveel  heb
terug  kunnen  vinden  ligt  aan  het  feit,  dat  de  Kem-
pen.nogal  geisoleerd  ligt  -over  de  grens  in  de
Belgische  Kempen  vind  je  nog  meer  overblijfselen
van  de  volksmuziektraditie...   in  andere  streken,  \
bijvoorbeeld  in  de  Meierij  is  die  volkskultuur
al  veel  verder  afgebroken  en  zal  een  zelfde  soort
onder.zoek  veel  moeizamer  zijn. "

In  ioíuii)  boek . i3óirï na:iÁüeti,Jl<s. tí,ederen  te  vbmden, ,
dke  óets   23eggem  over..  8Óoi,ale  stri,áá  i;m  áe  Ke:rrrpen
tn het  vepLeáen. `

HARRIE  FRANKEN:   Er  is  ook-maar  weinig  sociale
strijd  geweest  in  de  Kempen.   En  nu,  wat  de  akties
t.egen  Mol  betreft  moeL  je  de  weerklank  bij   de  be-
volking  ook  niet  al  te  zeer  overdrijven.  Tot  in
deze  eeuw  is  het  volk  van  de  Kempen  een  volk  van
kleine  boertjes  geweest.  Een  eigen  bedrijf ,  Waar
men  z'n  handen  aan  vol  had.   En  boerenknechten  wa-
ren  eenlingen,  die  op  de  boerderij  bij  de  familie
hoorden.   Ze  vormden  nooit  'n  groep  -en  dat  is
toch  voorwaarde  voor  maaEschappelijk  verzeb.   De
industrialisaEie  zette hier  laat  in.  En als  je
over  de  sigarenmakers  van  de  jaren  Lwin±ig  praaú,
dan  heb  je  het  eerder  over  ambachtslieden  in  loon-
dienst,  dan  over  fabrieksarbeiders.  En  de  patroons
hebben  zich  uiLgesloofd  om  de  arbeiders  het  idee
te  geven  ,   dat  bazen  en  knechLen  een  grote`  fami-
1ie  vormden.  Stakingsliederen,  zoals  die  uit  Hel-
mond,  vind  je  niet  in  de  Kempen.".

Wcïn;neer'  óulz,±e  met   'T  Müzóek  ' b  Í;radi,tioneLe  Ke:rrr
pósche  repe;totr'e  spez,e:n,   sLaa±  da:É  dam  b£á  áe  be-
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voZ,k;kng  acm,   of.  ben  áe  dan  acmgewe23en  op  voïks-
rm2ïóeklí,efhebber.8    ?

NEL  FRANKEN:"De  mensen  hier  herkennen  dat  zeker  als
hun  muziek.   Ook  onze  aktieliedjes.  We  delen  bíj
optredens  altijd  de  tekst  en muziék  uit,  zoals
vroeger  de  marktzangers  hun  liedjes  verspreidden
op   'vliegende  blaadjes' ,   zodat  de  mensen  mee  kunnen
zingen.   Die  blaadjes  komen  ze  hier  aan  huis  halen,
wanneer  er  iets  t.e  doen  is  en  er  moeten  liedjes
zijn.  Voor bruiloften    komen  ze  om  de  traditionele
liedjes,  maar  als  de  vrouwenbond  een  milieuavond
houdt,  komen  ze  hier  aan  de  deur  om  de  aktielied-
jes . "

HARRIE  FRANKEN:"Het  is   zaak,   bij   het  maken  van  die
aktieliedjes  om  de  kritiek  die  wij  hebben  op
kernenergie  of  op  de  bewapeningswedloop  niet  zo
konfronterend  te  formuleren,   dat  de  gewone  Kempi-
sche  mensen  erdoor  worden  afgeschrikt  -  en  dat  ge-
beurt  eerder  dan  je  denkt.  Je  moet  eigenlijk  be-
ginnen  bij  de  manier  waarop  ze  zelf  kritiek  op  of
twijfels  bij  dingen  hebben.   Zo'n  liedje  als   "Wat
ís  het  fijn  om  rijk  te  zijn  !"  bijvoorbeeld:

ze  zeggen  wel:"mensen,   ach,   geld  is  maar  slijk,
maar  ik  heb  daarop  een  heel  andere  kijk.
wie  geld  heeft,   heeft  plenty  vrienden  en  vrouw`en
en  kan  zich  een  tweede  villatje  bouwen.

Na.  zeven  koupletten,  waarin  de  voordelen  van  het
rijkzijn  breed  uitgemeten  worden  -  en  bespoL  -
volgt het  laatste  kouplët:

nog  jaren  daarna  wordt vo_l eerbied  verteld:
hier  lígt  pas  Teen  kaerel,   hij   zwom  in   't  geld.
hij  had  veel  voorzien,   maar. was  een  ding  vergeten
dat .híj   door  de  wormen'  ook` op  wQrdt  gegeten. . .  '/

Het  is  niet  direkt  maatschappijhervormende  lied-
kunst,  maar  het  werkt  bij   de, gewone  mensen  h.ier:.
ze  moeten  er  om  lachen  en  ze  gaan  er  over  nadenken.
En  als  je  het  forser  zou  aanpakken,   zouden  ze  niet
meer  luisteren. . .

En  ácm  stacm  julz.i,e  tneems  meï  35  ïnerisen  een wa-
genspez,  be  doen  tegen  de fcbrí,eken pcm  MoZ,.  Hoe
l<wcn'ri  díkt  tob   sbc[ná  ?

HARRIE  FRANKEN: "Die  eerste  manifestaties  van  Stop
Atoomplannen  Kempen  gaven  ons, te  denken. , ilk  vi'nd
bijvoorbeeld  het  stuk,  dat ,Proloo,g bracht  over
kernenergie  best  .goed;  maar  heL  trok  op-d`ie `mani-
festaties  de  mensen  aan,   die  het  toch  al  WisEen,
die  het  er  al  mee  eens  waren.   En  niet  de  doorsnee
van  de  Kempische  bevolking.   En  toen  hebben  we  het
zel-f  geprobeerd  meJi-~  daL  wagenspel. "

NEI,  FRANKEN:"We  hebben  heL  spel   gemaakt  met  de
groep,  waarmee  we  altijd  driekoningen  zingen.   Op
Driekoningen  zingen  we  in  de  kroegen  hier  in  de
omLrek  om  geld  op  Ee  halen  voor  heL  onLwikkelings-
werk  in  de  Derde  Wereld."

HARRIE  FRANKEN: ''Voor  een  missionaris ,   zeggen  we
dan.  We  hebben  dan  een  repertoire  van  driekoningen
liedjes  -  bedelliedjes  en  spotliedjes  voor  wie
gierig  geefL. . .   Maar  Mol  komb  daar  zo  nu  en  dan
ook  in  voor:

wij  drinken  op, uw  goei  gerieí
en  op  ons  Lieven  Heer
en  als  Mol  ons  het  leven  laat
zien  we  malkander  weer. . .

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



Die  omhalingen  brengen  veel  op  -  enkele  duizeriden
guldens,  ieder  jaar."

NEL  FRANKEN: ''Die  driekoningengroep  was  de  kern
voor  het  wagenspel,  maar  dat  groeide  stevig  aan,
wanL  iedereen  kende  wel  iemand,   díe  mee  wilde
doen:     We  praatten  samen  over  waar  het  over  moest
gaan  en  iemand,  díe  ervaríng  heeft  met  amateurto-
neel  -  met  spelen  en  met  regissere.n  -  maakLe  een
opzet  voor  het  verhaal.  En  toen  we  dat  goed  doorge-
sproken  hadden,  heeft  hij. de  dialogen  geschreven."

HARRIE  FRANKEN: ''Ieder  had  zo  z'n  eigen  bijdrage:
de  een  kon  overweg  met  een  kwast  en  schilderde  de
dekors,  de  ander  had  verstand  van  elektriciteit  en
verzorgde  .licht  en  geluid,  weer  anderen  naaiden
kleren...  Dat  was  een  fijne  ervaring  -iedereen
vond  in  dat  maakproces  zo   'n  eigen  piaats.   En
töen  de  straaL  op.   We  hebben  het  zon  elf  keer  ge-
speeld.  Het  was  aitíjd  wel  een  organisatie  om  alle
35  medewerkers  en  medewerksters  weer  bij  elkaar
te  krijgen.  Maar  het  sprak  die  mensen  aan,   die  we
er  mee  wilden  bereiken. "

In  da:±  stuk  zci.±  'n  Lí,edje3   dak  nogal  aa:mgesLagen
Ès  lúer.  tn  áe  ombr.ek:   "ZON,WIND3WATER..."  Het  Ès
een nogal posi,tóef  tóeá,  als  ie het  ver.getóikb•met  de  res±  vam  he±  cmti,-l<emerier.góer.eper.toÉre.

HARRIE  FRANKEN:   Dat  klopt,   dat  hebben  we  bewust  zo
gemaakt =

zon,   wínd,   water,   dat  zijn  de  grote  waarden,
vuur  en  aarde   ,   zíj  zijn  de  grote  kracht.
wat  we  nemen  van.  deze  rijke  aarde
moet  ook  schoon  in  haar  worden  teruggebracht.

Het  is  het  titellied  van  het  wagenspel,  het  formu-
leert  wat  voor  'n  houding  wij  mensen  eigenlijk  zou-
den  moeten  hebben  tegenover  de  natuur.   Er  waren  ge~
noeg  liederen  over  de  angst  en  de  verschrikking
die  kernenergie  veroorzaakt.  Maar  dat  het  zo'n
weerklank  vindt,  dat  kan  ik  niet  helemaal  volgen,
want het  is  toch  best  'n  poetisch  liedje:

wij   zijn  eens  gaan  wandel,en,   de  dag  was  reeds
vers treken ,

de  lucht  die  was   zo  donker  en  kierend  scheen  de
maan ,

sluiers  van  mist  hingen  over  onze  beken,
de  aarde  zoog  de  rust  om  weer  op  te  kunnen  staan.

ze  hebben  het  zeifs  ais  áe  achterkant  van  een
carnavalssingletje  willen  opnemen,  maar  dat  ging     ^
ons  te  ver.   Iedereen  mag  onze  liedjes  gebruiken,
maar  dan  wel  voor  het  doel,  waarvoor  ze  gemaakt
zijn.

En waí;  i,s  heb  ver'i)o7,g  op  het  wage:i;ispe7,  -  MOL  í,s
nog  rïi,et  ái,ch±.

IIARRIE  FRANKEN:   Ons  repertoire  van  aktieliedjes
groeit  aan  -  ook  andgren  gaan  ze  zingen.  Bijvoor-
beeld  tijdens  de  Vredesmars  hebben  ze  in  Eindho-
ven  onze  anti-oorlogsliedjes  gezongen.  Wij  waren
zelf  op  vakantie. . .

NEL  FRANKEN:   We  hebben  in  de  grote  vakantie  een  he-
le  week  van  dorp  naar  dorp  getrokken  met  de  mensen
van  het  wagenspel  -  "Het  Patternaat  van .Úán  Bap-
tist"  heet  de  groep  -  om  op  de  weekmarkten  te
zingen.   Op  die  weekmarkten  hadden  we  gewoon  een
sLaridplaats  gehuurd  tussen  de  andere  kramen.
Er  wás  veei  animo  in  de  groep  om  er  aan  mee  te
doen.   Sommigen  hadden  maar  drie  weken  vakantie,
maar  besteedden  er  toch  graag  die  hele  week  aan.
En  op  de  markten  kreeg  het  veel  aandacht.  Daar  vin-
den  we  precies  het  publiek,  dat  we  met  ons  reper-
toire  willen  bereiken.

Harrie  Franken  is  door  de  Provincíale  Overheid
twee  dagen  per  week  vrijgesteld  om  voor  heel  Bra-
bant  te .doen,  wat  ie  voor  de  Kempen  gedaan  heeft:
het  verzamelen  van  de  oude  liederen  en  dansen.
Dat  zal  een  gedegen  stuk  werk  worden  -  getuige  de
bundel    van  muziek  uit  de Kempen,   die  hij  eerder
uitgaf.   Als  Mol  hem  tenminste   't  leven  laat...

Noot   1. :   De  tekst  van  dit  lied  is  van  Jan  Naaykens.

Jan  Smeets
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POEZIE
iiefste  weiteruètèn
kijk  maái  goed
misschien  is  het  de`laatsLe  nacht
dat  je.de  sterren  ziet                    .   ]-
we  hadden  zoveel  hoop
z`oveel  mooie  dromen
geiijkheid  voof  iedèreen
we  zagen  hele  volkeren  op  weg  naar
het  socialisme
we  dachten,  we  hebben  riog  tijd
misschien  zuiien.wij   't`niet  rièer
beleven   -
maar  orizeJkinderen  toch  zëker  en  nu.

mtaa%rgsvahne°±ehp±£kí tL=P  +'k `  ,

áe -kastjanie  stoná-i,n. bz,oeí,  en i,k  dach±
vez.áo"rie  nee,.  nee  .i ,  -.

`              ,                `      _     ,1

HET  BREEKPUNT   VAN  HET   EVENWICHT

I

Zoals1              ,.`,     _ -,.-,,

De  liefde  blijft  als. zi-j  omslaat  in.haat,       ,
Schoonheid  ontroert' bij  de  gedachte, a+an  ontbinding
Hiroshima  een  voetnoot  was  bij  het  boek  Qpenbaring
De  hoop  vereeuwigd  vordL  door  de  balans  van  de  ver-

• tij felin9
Een  jeugd  'overleeft`met  de  slogan  No  Future..   .=,.t.

Zo

Wordt  de  vrede  nog`Pet  best
.-'

de  droom  die  wè  hadden
die  heb-beii  úe  nog
de  hoop` áie  we  hadden         .
laten  wè  niet  varen       j    '
iiefste  wordt  wäkkér       `
wordt  wakker  eri  kijk  goed.
kijk  hoe  ze  alles  vernietigen  uit
winstbejag
hoe  ze  je  zoethouden  met  inspraak
en  inLussen  over  je  lopen
en.hoe  ze.dé  m.e.   op  je  af  sturen
als  je' prótesteert .
liefste  wordt'wakker     .    .-`      .
en  kijk  verdomme      .

J`.

of  benóe.vcmpLai'L`       --.
nog  tcmger  toe  te  1<óJl<em
her'í,me;r  áe  je  onze  gesehÁ,eáeri,s
23Èjn We  ooót
een  stap  veráer.  gel<oiTien
zorder.  8br.táá
geef  Tïie  óe  hamá
voe7,  áe  het  gr>as  onáer  je  voeben
het Leefb  -
nog  we7,
1<óik  asiebz,i,eft  naaÈ  de  l<ast;cmáe
gebr'ú,k  Je  f'cm±asi,e   '
wa±  zaL  er  gebewen
wci:ymeer  de  gr.oná  vergófúgá woÏ.d±'voeL  áe  áe  F3on  op  áe  l"i,d

wat  zaL  er  gebewren,
wameer.  we  ái.t  ri,eb  stoppen         .

de  droom  die  we  hadden
zal  werkelijkheid worden
we  zullen  niet  toestaan
dat  de  aarde  vernietigd' wordt
we  zullen  niet  Loestaan
dat .uitbuiting  en  onderdrukking
verder  gaan

Proloog

In  dat  soort  demokratie
worden  oude  helden  van  het  witte  dóek
verkozen                                             ,
om  in  hun  seniele  jaren
filmverhalen  te  doen  herleven
in  de  werkeLijkheid.
Geleerden  zoeken  me±  angst  en  ijver
in  welke  films

i.  op  knopjes  werd  gedrukt.

..Viona  Westra

2

Zoals .

Er_ geen  rook  is
Zonder  vúur ,

Zo  is  er

gediend. door! hèt  even'-
van  áeiÈerreur

Zonder  terreur
Geen  vrede

Zoals
(_

Er  geen  evenwicht  is
Zonder  gewicbt  en  tegenwicht!.:    `

\,J.

Zó  is  er
11_<_              .                                                                                                               ,

zonder  de .afèchrikking  van  onze  vriend
Geen  dreiging  van  de  vijand      `     .

Het  evenwicht  van  de  Terreur
is  een  brozè  gedachte

Da`aroiÈ  hebben  we  voor  de  Vrede .
Nooit  genoeg  Terreur  over

Als  de  oorlog  uitbreekt,  weet  je
Dat het  evenwicht  verbroken  is

Stefaan  van  den  Bremt

bij. de   HERDENKING   van.  KONINGINNEDAG    `  .     -
en   de   SLUITING  van   de   KERNCENTRAljE
heb   ik  mijn  brc}er-gezocht   .     `

ik  kijken  en  luisteren
maar  zo'n  luidé  stem  heeft  hij
niet  dat  hij   SIRENES  overschreeuwt    .

aan   de   VERKEERDE   KANT  van   de
HEKKEN  was  hij   niet
dat  wist  ik,   hij  heef±  geen` paard  -
of  auto
alle  stenen  heb  ik  omgedraaid `
de  aarde  losgewoeld  met  m'n  voe±

even  was   ik  wel   GESCHROKKEN          .
een  jongen.viel  die  de  haren
van  m'n  bróer  had
een  UNIFORM   §prong-  op  hem    .
af
ik  gilde  idioot
ik  r±eb  m!n  broer.  niet  gezien
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:Ín:ásmáÈnkËÍ::;|itsing  boven  Hirosj ima  en,                   -`
na  de  bliksem  en  de  hete  wind,
bleef  de  menselijke  schaduw  op  de  muren  gegrift..

Kind,  mijn  kind,
er  was  de  kernfusie  boven  Eniwetok  en,
na  de  wolk  en  de  as,
bleef  de  dodelijke  ziekte  in  het  bloed  gegrift.

Kind,  mijnkind,        .
wij   zelf  lieten  de  Sahar`\a  ontbranden  en,
na  de  ontploffing  en  het  geèmolten  zaqd,   `   .    .
bleef  dè  getuigenis  van  de  bespottelijke  hoogmoed  in.de  lucht  gegrift.

Kind,  mijn  kind,                                       `
ziehier  de  5o  megaton  over .Siberi.é  en,
na  de, waanzimige  dans  van  miljarden  atomen,
bleef  de  onbekende  materie  in  de  ruimte  gegríft.

Zij   drijf t  in  de  hoge  wolken   ..
en  draagt  een  nieuwe  pest
die  dreigend .rond  ons  wentelt
voor  duizend  jaren
en  met  de  winden  en.de  regens    .
neervalt  in  het  water  van  de  bronnen
en  in  het  gras  der  weiden  dringt.

Drink  de  melk  mijn. kind,
de  goede  duizendjarige  melk  die  de  beenderen  verstevigt

Geluidloos  vreet  het  strontium-90  zich  er  in vast.

Eet  het  brood  mijn  kind,
het  goede  du.izendjarige  brood  dat  het  vlees  versterkt

Gelu.idloos  bezwangert  het  carbonium-]4  je  hersens.

Loop  langs  het  strand  van  de  oceaan mijn  kind,
de  duizendjarige  oceaan  die  de  gezondheid   smeedt

Geluidloos  beétraalt  het  iodium-130  je  klierèn.

Ga  naar  de  sportstadions  mijn  kind,                                                                   '
studeer  aan  de  universiteiten,
en  wordt  een  mens  naar  geest  en  lichaam

Geluidloos  muteert  het  caesium-137   je  genen.

De  radioaktieve  wolken  drijven  geluidloos  voorbij ,
wolken  zo  hoog,  mijn  kind,
dat  geen  god,   geen  geleerde,
er  iets  kan  aan  verhelpen.

Geen  dichter  die  er  nog  iets  tegen  vermag.

De  misdadige  waanzin  werd   ín  de  Geschiedenis  gegrift.
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TWEE   PLANKEN   EN   EEN   HART   VOL   WOEDE ...

André  Rutten,  de  theaterkritik.us ,  heeft  theater
eens  gedefinieerd  met  de  woorden: "Twee. planken  en
een  hartstocht".   Die  twee  planken  gaan  zeker  op
voor  de  vaak  geimproviseerde  podia,  waarop  ak-
tieprogramma' s  gespeeld  worden.  Maar  hartstocht
hebben  we  voor  de  titel  van  dit  overzicht  maar
vervangen  door  ''een  hart  vol  woede".

r.  ` dke  aboomr.aketten  strakjes . ón  Ewropa .gaan pr.obeTen

want  't  zóón  de  zeLfde  netbe  heren
dde  ons  Laten pr.otesber'en        -:

en .oris  dri,ngen be  beí;alen
voor.  een náeuwe  kerrncentr.ale

Toneelgroep  DISKUS  uit  Rotterdam  is  bezig  met  haar
derde  programma,  dat  kan  funktioneren  in  de  strijd
tegen  kernenergie.   In  seizoen  80/81  maakten  en
speelden  ze  -  in  samenwerking  met  het  Rijnmond     -
Energie  Komitee  en  de  Vereniging  Milieudefensie
•de     AANVAL  OP   DE   CENTRIFUGE   .   Het   samengaan  van

Diskus  met  die  organisaties  mondde  uit.in  heb .
Energiefestival  op  ..t  weekend  van  30  en  31  mei   '81.
in  het  park  bij  de  Euromast.  Als  gevolg  van  dit
projekt  ontstonden  er  in  verschillende  wijken  van
Rotterdam  energiekomitees.

De   FIADIO  RITNMOND  SHOW  is   een  aktieprogramma  van
Diskus,  dat  aan  elke  afzonderlijke  aktie  aángepast
kan  worden.  Een"live"radiouitzending,   vanaf  de
plek  waar  aktie  is,  vormt  het  vaste  frame  van  de
voorstelling.   In  dat  programma  in  ieder  geval  het
Radio  Rijnmond  Dansorkest,  het  Duo  lncognito,  De
Bedreigingsbroertjes  én  de  Diskushoorspelkern.
Het  gaat  hier  niet  om  diepgaande  analyses,  maar
om  een  uur  humoristischj   solidair  amusement.  Op
verschillende  momenten  in  de  strijd  tegen  kerne-
nergie  is  deze  show  al  te  zien  geweest  en  heeft
dit `lied  geklonken  in  de  verlolking  van  Frans
Vedette =

tk ben bcmg
í,k  schóót  sorris  zeven l<1eur.en
tk ben bcm,g
da:±  heb  mór'gerl  gacc±  gebeuï'én
i,k ben bcmg
áaÉ  dáe  vróendeLóáke  heren

ja  't  úón die  zeLfá: her.en
dáe  met  ±cüri,ks  en  meb  gewer.em

ons  pr.ober.en  be  bezetten   .
da:± .we. I)oáewciaï.á bezetten
tk ben bcimd  -
voor.  dde  neí;be .heren
i,k ben bcmg
da:±  23e   't  nooó±  7zullen  ter.en        `
tk ben  bcï:i'ig                                                 . `          '
dab ,i,k  stTaks  náeí;  meer.  bcmg' ben
dat  ól¢,straks  iTie23eLf  ni,et  rneer  l<en    .
¢k ben  bcarLg,   tk ben. 2io  bcmg       ",
dn:± we  huri geweLá,al:lÁ2?n riaar met  geweLá k;umen   ,

keren,

In  deze  maand  oktober  komt  Diskus  met  e-en  nieuw
anti-  kernenergie/anti-kernbewapeningsprogramma   ..
uit.  Precies  in.de  tijd,  dat.er  in  Nederland  -
formeel of informeel  -heel  wat -afgediskussieerá.
zal  worden  over  deze"zegeningen"  der  techniek.
De  Brede  Maa€sch.appelijke  Diskussie  barst  dari  over
ons  los.   `De   12  niljoen,-die  het  VNO   {     een  werk-
geversciúb,  )   in..èeÈ  potje-heeft  gesLort  om  ons  de
voo.rdelen  van`ee`n  atomaire  maatschappij   door  de    -'
strot  te  masseren  zijn  in  áit  verband  veeizeggend.
Ook  de  kommissie,   die  deze  brede .diskussie  moet     .
organiseren  is  zo  samengesteld,  dat het  nieL  veel
•goeds`belooft:   Vandaar  dat  het  hard  nodig  is  om
tegengas  Le  geven.   Diskus  zal  dat  doen,   door  haar
nieuwe  programma  in  de  Rijnmond  te  spelen,  waar
dat  maar  mogelijk  is. . .

''Radio   Rijnmondshow".   Foto :Aad  Nieuwland
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GLTWEE  speelt  gestaag  door,   daar  doet  de  negatie
van  de  subsidiegever  niets  aan  af  !  En  het  heeft
een  prograinma  tjegen  kernenergie  op  het  repertoire
over  Karen  Silkwood.   Karen  Silkwood  is  een  Ameri-
kaanse  vrouw,   die  werkte  op  de  Kerr-MCGee  pluto-
niimcentrale,  waar  een  loopje  genomen  werd  met  de
meest  elementaire  regels  van  beveiliging.  Eind  '74
ontdekte  ze  dat  ze  zwaar  besmet  was  door  de  stra-
ling  van.de  plutonium,  en  voor  haar  werd  het  steeds
duidelijker,  dat  ze  niet  per  ongeluk  besmet  was.
Ze  was  een  aktief  vakbondslid  en  behoorlijk  lastig
voor  de  bedrijfsleiding.  Het  feit,  dat  ze  ten  dode
opgeschreven  was,  maakte  haar  nog  feller  in  haar
aktíes.   Op   13  november   '74gingze  op  weg  naar  een
gesprek  me.t  de  pers,  met  bij   Zich  een  dossier  met
onweerlegbare  bewijzen  van  de  misdadige  achteloos-
heid  van  de  centraledirektie  als  het  ging  om bevei-
liging  van  de  werknemers  en  de  naaste  omgeving.
Maar  haar  auto  werd  aan  de  kant  van  de  weg  gevon-
den.   Karin  wa.È  dood.   Een  ongeluk,   zegt   de    offi-
ciele    lezing.   Maar  de  dok\]menten  waren  uiL  haar
auto  verdwenen.  En  24  uur  later  is  de  weg  opnieuw
geasfalteerd  en  weg  de  sporen  van  de  ware  LoedrachL.
Over  haar  strijd  maakte  GLTWEE  in  samenwerking  met
schrijver  Bert  Kok  een  dok.umentaire.

Jean  :  R:usttg>  Karen.  HeÉ  l<a:m  allemaa.1  nog  best
rrieevalLen.  Het  ós  nog  maar.  een  onáerE3oek.
Ze   úán  tegei'uboor'dÁ,g   E3o  kmccp.   Met  al  die
bechrisehe  h;ukpmóááez,en.  Je  diget  of  óe  al
opgegevem  berti.

Kar.en:   Dái:ós  ook  í3c).   Ze  doen  rriaar  z3o'n beetáe.
Bí,i  kamker'  wëten  23e  toc3h  rïóeb  wab  23e  moeben
áoen.  Hou me  vast  Jecm.  hou  rne  vast.   `

Jecm   :   Maa:r  wcï±  ós  áe  üi,bsz,ag.  da;m  ?
Karen:  Het  onáer.zóek  ós  nog  nÉet  af`gez,open.   rk ben

wegge|Á]pen,   góster.en.  ik_ heb  s.br.aks  een bóá-
eenkomst met  Wodka  vcm  áe-.bond  en  een mam
van  de  New  Yo¥.k  Ttmes.

Jecm   :   i)á±  ts   di3m  vc(m  áe,   Karem.   Je  gezondheód
gaa:k  voor.  m wót  da:±  áe  ter'uggaa±.

Kar.en:  Ja,  mor.gen.  Maar.  ëk kam  ook  rïi,et btóáven
rondhcmgen met  móin  ver.haaL.  Ik  heb  het  a1-

`    Z,cmg  kwï,áí;  gewüá.  ALs  het  eerimaal  bn  áe
l<r.ant  sÍ;aa:±,   da:m  neem  i,k  wez,  .r.usl;.

Jea:n   :   Kom  eens   í€íí,tten,   Karen.  Wcd  z3+e   áe  er.  wi,b,
l¢óná. . .

Karen:   Ik  heb  geen  cmáere  klér.en meer.,  Jecm.  Ní,ks.
Toen tk  gi,ster.en  thris  lwam hadáen  2}e  iri,ár
hete  l<cürier.  teegge:hacúá.  AZ1,es  lmááen  ze  tn
va±en  gedaa:m,  alsof het  r'aái,oaktief  c[fval
was.   Attes  wcti  vci;m  "i,á  wa8,  na  BÓLt.   in  55
va±en,  k.Z,aa:r.  om  op  die  bodem  vcm  de  zee  te
diÁ].rrpen.   ZoÉets   diÁ:r'f  áe  ±och  riet  t;e   dromen.

Jean  :  Het`ós  vasí;  voor.  onáerzoek..  Je  l<riigt  het
all,emctal  ter.ug .

Kar.en: U%eve:"W#eub V#ï'?;cht  r.adi,oaktief ,   E3ú,den  23e..
Äls  áeí3e  va±en  ácm maar.  náet  Lekken,   zeó
ök.   (   2ie  taehí;  ) .   De   f.ot;o'8  vcm  de  ki,rde-
r.en,   alLes  .hebben  2Íe  er.  ón  geáonáer.d.   Oh>

KERNENEGRIE  D00D  T  GEWOON  was   een  akt  van  de
NIEUWE  KOMEDIE.   Ze  is  ne±  uitgespeeld.   Tamer  dat
ze  niet  meer  beschikbaar  is,  maar  we  willen  ze
hier  toch  graag  vermelden.   Zeven  scenes,  afgewis-
seld  met  konkrete  informatie  over  kerhenergie.
De  scenes  hebben  een  absurdistisch  karaktei,  dat
de  toeschouwer  laat  lachen  tot  ie  zich  realiseert,
dat  de  werkelijkheid  van  kernenergie  nog  absurder
is.  Een  aantal  mensen,  re.e.ele  mensen  en  karrikatu-
ren,maken  -tijdens  heb  rekreeeren,  voor  de  W  of
tijdens  een  rondleiding  door  een  uitgewerkte  cen-
Lrale ...- de  meest  waanzinnige  dingen  mee.

PROL00G  heefL  WIJ   ZIÚN  NIET  AF  TE  KOELEN  op  het
repertoire.  Een muzikale  akt  die .associatief  een
aantal  aspekten  van  de  kernenergieproblematiek
behandeld:  de  rampen`,  het  niet  oi}schadelijk  te  ma-
ken  afval,  de  straling,  de  mogelijke  ontwikkeling
naar  een  atoomstaat;  een  akt  over  de  oorzaken  en
de  achterliggende  belangen.  En  over  heb belang
om  er  tegen  in  verzet  te  komen,.en  de  pogingen  om
da€  verze€  te  breken.

rr[kán  ri,acüri  i,s  Harrie  Jcmssen  -  bcm:kberker  ós  m'n
t'ok.

maar.  ón  NóáTriegen  waar'  ók woon  kwcün  tk  maar.  moeó-
Z,í,ák  acm  dj3  bak.

totdst  áe  ft.rrma  Busmcm riá  een baa:riáe  booá..
schoonrriaken vcm  eentr.ales  -nou  áa>   't was  voor

m'n br.ood.

tn  Dode:waar.á  stac[±  'n  centrale  í,n  't  vrvtóe  ve7,d.
da:±  't  'n kermcentï.ale  ts   wer.á er  rïi,et bóá

ver.teLd.
ze  gcwen rne  wat  Lappen,   aceton    en  da± was  dcti:
daa:rmee  moest  í,k  aan  áe  gci:ng  i,n  't  r.eak±ori)cï±.

iTiontewr.s  daar.  bzeven  maar.  een paar rri,nuten  op
l"m post.

áaa:rna wer.den  ze  ge:l<oriroLeer.á  en  door.  'n  cmder.
afgeLost.

maar  meb  ongeschoc)Ldj2.  aï.beóder.s  kkál<±  men  rïket
ZO  naw

ök kreeg  een  overal  aa:m meí;  wcïÍ;  pLa:ld)amá  aan
eïk.e  mow.

Van  deze  voorstelling  i's  een  L.P.   gemaak±  díe
alweer  toe  is  aan  z'n  tweede  persing.  Het  45  minu-
ten  durende  prograinma  staat  in  z'n  geheel  op  de
plaat.   (  Verkrijgbaar  in  de  progressíeve  boek-
handels  of  via  overmaking  van  f  20,-op  banknr.
188247882  van  de  .Rabobank  te  Son  -  gironr.   van  de
bank:   1077181.Äuteursvereniging  Proloog.)   Proloog
heefc  in  het  verleden  een  akt  tegen  de  Neutronen-
bom  gehad,  die  twee  jaar  lang  het  land  doorgezwor-
ven heeft.  In  de  herfst  van  dit  jaar komt  er  een

Jecm,  het  Lóák.± weL  of  ze  alz,es  van  me  wí,L-
Z,en  oprúmen. . .

De  titel  van  heb  programma  van  GLTWEE  is  ONDER
HOOGSPANNING.
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opvc)1ging  van  dat  programma  -  een  akt  tegen  kern-
bewapening .

in  Nijmegep  ië  de  groep  FisTEL  KK  aktieif .  Sinds
' 78  heeft deze muziektheatergroep  programa' s
gespeeld  over   {  kern-)   en?rgie,  woningnood,' Ïm-
perialisme  en  gezondheidszorg.  He€  huidige  prc)-
gramma  over  kernenergie  is  een  líedjesprograma,
afgewisseld  meb  korte  akts.  Maar  de  nadruk  ligt
op  muziek.   Het  programma.wil  de  maatschappelijke
struktuur  ter  diskussie  stellen,  waarin  als  oplos-
sing  voor  de  ve±spillingsproblemen kernenergie  als
gouden kalf wordt.  opgedrongen.  Fistel  speelt  met
een bezet.ting  van  6  tot  s  mensen  -  de  helft  vrou-
wen,  de  helft  mannen.   Guibaar,  bas,. víool,  blaas-
instr,.imenten  en  zang.  Muziek  die  tussen  pop  en
volksmuziek  in  ligt.    Hieronder  een  fr.agment  uit.
't  programma  van  Fistel:

ze  2Íójn ba:)rig.   ze  hebben  cmgs±
voor.  de  demoristr.an±en.
men vreest  gízweLá3  een botsi,ng  dr.eí,gt,
zo  sbaa±  'Í;  tn  áe  k.rcm±en.
maaï.  áacïï. wor.d;k  rii,et  gezegá
WwóóeeeprromteetsbgetwoeLLámpse#án%meeófst;gemaakt3

en wóe  de  voZ:ksver.7,cú<:ker.  ±§:   ,
dcti;  áe  meerder.heóá van  't `voZ,k
tegen l<erncemí;rale8  £s.

Doáewaará moet op sí,o±3
Borssez,e  i,s  akweer  l<apoÉ.
vechÉ  er.tegen>  rïu k;am  'b  nog:
l<erncen±r.ales  í€i,jn bedï.og.

zri,ón ba:rig,  hebben  cmgsb,
s  cm±ó-a±oomderrionstr.an±en  ,
t  de  boekomst  met  aboc)m
str.alí;ng  i3al  ver2anden.

b  vooTui:Í;gamg  me-b  a±omen
een potí,bi,esÉaa:±  ver.e4st,.
áat heí;  r.ech±  tob  meebeszÁ,ssem
Í;och  gen  far'ce  23al  z4án  en
dak  áe  a±ocimsí;aat  ±ob  geweLá
en  tob  fasei,sme  Leódb.

Doáewaar.d moe±  op  stot3
Borsseze  voor.goed kcq?oÍ;.
vech±  er.tegerL,  rm.kcm.  'b 'nc)g:
1<erneen±r.ale8   25i,án bedï.og.

Een  andere  Nijmeegse  groep  OIDIKAT  schrijfL  zelf
o'ver  haar  eigen  programa=

"Vo%ná#%em%oTágeenpózewtó.ózgweL%jgmeoneÉw

Als  het  publiek  deze  regels  van  ohs  slotlied
overneemt kunnen  we  het  programa  pas  echt be-
eindigen;   niet  eerder..  Toch  is  ons  programma
niet  zo  wanhopig  als  deze  regels  je  laten  ver-
moeden.   Er  kan  namelijk  nogal  wat  gelachen
worden  -  en  waarQm  niet;,   soms  zouden  we  het
lied wilien  om  schrijven  in  :"Vandaag mag  je
nog  lacheii  omdaL  je  morgen  huilen  moet".  `.

Óver  wat  wij  denken+ e.n  voelen  over  keínene'rgie
bes€aaÉ  in  ons  programma  geen momenb  Ewijfel.
Er  hoeft`  zelfs  >niet  eens  over  gediskussíeerd
worderi.   En  dus  blijft`over  de  lach   (  en  soms
branen\vaá`  woed.e  ,..   Lachen  over  voor.en  tegenL
standers, ,wánf  ook  de  anti's  mäken  soms  zulke
bokkesÉ.rongen,  daL heE  voor  ons  duidelijk  is
daL  de  aktie  nieL  op  alle  manieren  gevoerd  kan
worden.  i.ache`n  wèrk±  minsbens  zo  verheiderend
als  een  referaa.f  van  zoln  lL9  to  26  kantjes.
Jl'-

Oidikat.  is `geen  groep,  die  er  een  half  jaar  voor
gaat zitte.n om  een  nieuw  programma  te  maken.   Wij
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vinden  da.t  wat  wij  op  de  plankenbrengen  te
maken  moet  hebben  met  waar  wij   zelf  in  ons  le-
ven  mee  te  maken  hebben,  waar  we  zelf  over  moe-
ten  lachen  of  kwaad  over  worden.   Ons  programma
groei+  mee  met  ons  leven..     Zo  kan  het  gebeuren,
dat  sommige  stukken  over  bv.  kernener.gie  al  ja-
ren  spelen   {  omdat  e`r  nog  steeds  geen  centra-
1es  gesloten  zijn  )   terwijl  andere  liederen  een
veel  korter  leven  leiden.   Niet  omdat  we  ze
slechter  vinden,  maar  omdat  sommige  periodes  in
ons  leven  gewoon  korter  duren.

In `de  tijd  dat  we  alle  vier  ook  nog   (  of  vooral)
in  ander.e  groepen  speelden,  was  de  botsing  van
vier  levens  goed  terug  te  vinden  in  ons  pro-
graiima  en  repetitieavonden;     vrouwehkabaret,
folk,  vormingstheater,   swing.   De  kern  van  ons
programma  laat  dat  nog  steeds  zien;  afhankelijk
van  een  aanvraag  om  te  spelen  buigen  we  dat  pro-
gramma  in  d'een  of  andere  richting  om.   Schaam-
teloos  spelen  we  dan  af  en  toe  ook  nummers  van
'die  andere  groepen' . alsof  ze  van  ons  zijn  en
tenslotte  zijn  ze  dat  ook.

Even  wenkbrauw-fronsend  als  de  naam  oidikat  is
onze  voorkeur  om  akoustisch  te  spelen.   Een  mi-
crofoon  is  voor  ons  nooit  meer  dan  een  prothe-
se;   mooi  meegenomen  als  het  niet  anders  kan   (  ±e
grote  zaal  )  maar  het  beknot  je  vrijheid  als

speler.   Spots.en  andere  stralenbundels  zetten
ons  wel  in  het  licht,  maar  laat  ons  publiek
verdwijnen'in   'n  zwart  gat,   terwijl  we  ons  pu-
bliek  juist  nodig  hebben  om  toL  spel  te  komen.
We  hebben  hun  direkte  reaktie  nodig:oog  in  oog   :

Wenkbrauw-fronsend,  het  roept  onderschaLting-
op,   tenslotte  laten  wij. geen  mercedesbus  voor-
rijden  met  apparatuur.  Onze  stelling  is:  als  ik
kan  spelen,  dat  ik  in  heE  donker  sta,   dan  heb  ik
geen  lichtinstallatie  nodig.  Overschatting  ?  0  nee,
het  verbaast  ons  elke  keer  weer  als  mensen  enthou-
siast  op  ons  reageren.   "Zijn  we  alweer  niet  afge-
gaan" . . .

Oidikat  =  een  vrouw,   drie  manneii,   amuserend  en  on-
derhoudena;  twee  guitaren  en  een  fluit  en  veel  lie-
deren.  Voor  ons  een  bijdrage  aan  de  strijd,  die
anderen  voeren  op  de  barrikaden,  omdat  wij  het
zelf  baak  niet  zouden  durven.   Sterkte  met  de
strijd  -  Rita,  Jan,  0lav  en  Rob."
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Tob  zover  oidikat.   In  de  beeldende  kunstsektor
wordt bepaald  niet  stil  gezeben.    Steeds  vaker  zie
je  in  demonsfrabies  en  op manifestaties  de  inter-
venties  van beeldende  kunstenaars.  Het  beperkb
zich bepaald  niet  tot  de  afficheontwerpen  of  tot
politiek  spotprenten.  Objekten,  environmenLs ,  per-
formances. . .  Een  van  de  sprekendste  voorbeelden
daarvan  is  het  werk  van  Studio  38,  heb  werkkollek-
tief  van beeldende  kunstenaars  uit  Tilburg.  In
het  seizoen  '81-'82  heeft  dat kollektief het  vol-
gende  hooi  op  de  vork:

1.   MIXED-MEDIUM  PROJEKTEN:   Kemenepgóe  Ja  o-jt.  Ja  ?! !
Pr.obz,eemsteïLi,ng  van het  al  of  ni,eí;  geb]riÄk ma:-.
7¢en  vcm ke]rnener.góe.  iiet  pr.oáek± besbaa±  wáí;:
-  'n  eáukati,eve  au,áÄo-ví,sual  (18 mi,n.   )
-  een  berioonsí;enbng  (  gr.aftek,  eotLages, fo~

to's   ).
-   ' n  ar.ti,ftci,ez.e  auáio-vósuaL meb  peTforma]'iee

(ong.   45rni,m.   )         .-af fí,ches.
2.   REKREATIE-78:   of.tewet  Vuur.  -Iiucht  -Water  -

Acïrd/3,  Tioori  Wi,e  ?     ProbLeernst,ez,Ltng  r.oná het
vr.aagstuk  vc[m  ri,ZÁ,eugebr.ui,k.  en  r"bmte7,óól<e  or.-
áenkng .
-een  cmtítft,cóete  audi,o-vi,suj]:1  (   30  rrïón. )
-  een terï±oonsteL7,í,ng  van  fotogr'afi,ek.
-  af`fóehes.

3.   GRAFISCHE  PROJEKTEN :   zeef dr.u:kpr.ojek.1;en  over
Nc[bu:urbeheer.si,rig   en  A±oormr.óá   Ned!erLcmá.   Ejn
iriri,gr.aft,ek  -  z3eefdruk  op  postkaarten  -  over.
a±oombe(ii)cïpering ;  l<emener.góe  en  r.ui,m±eLi,áke
o¥.dering .

4.   DIA-ARCHIEF:   m.n.   overi  áe  emancbpa±i,ebewegóng
uát  áe  70er.  jaï>en.

5.   GRAFIEK:STOCK:   een  ]eu:óme  1<oLteki;í,e  gr.ctfóek  en
een  ar'chi,ef  Vcm  afftches  uÁt  áe  70er.  óctren.

6.   IN  VO0H13F:R:EIJ)ING:   o.a.   envór.orirrierïbs   over.   áe
bewaperingswedLocjp.

Voor  wie  een  dergelijke  opsomming  te  kriptisch  is
raden  we  aan  de  uitgebreide  dokumentatie  van  Stu-
dio  38  aan  te  vragen.  Het  kollektief  heeft  al  ja-

ren  een  zeer  hardnekkige  praktijk  in  hec beeldend
onders±eunen  van  de  oppositie  tegen  kernenergie  en
kernwapens  in  Brabant  en  is  ook  steeds  aanwezig
waar  bewegíng  is. . .

Er  zijn  meer  kollektieven  die  deze  weg  op  gaan.
De  Rotterdamse  Kunststiahting   (  en  m.n.  Albert
Roskam  )   heeft  zich  voorgenomen  om  een  beschrijving
te  maken  van  het  werk  van  beeldende  kunstenaars  en
kollektieven,  die  bezig  zijn  met  "emancipatorische
projekten.  Maar  wanneer  je  echt  goed  op  de  hoogte
wilt  blijven  van  de  politieke  tendenzen  in  de  he-
dendaagste  beeldende  kunst,  abonneer  je  dan  op  het
blad  KUNST  WERKt.   Een  vier  ma.al  per  jaar  verschij-
nend  blad,  dat  niet  alleen  de  akluele  poliLieke
beel.dende  kunst  in  kaart  brengt  inaar  ook  in  het
verleden  of  over  de  grenzen  haar  onderzoek  doet.
in  het  iáatsLe  nummer  van  KUNS.T  WERKt  een  inLer-
view  met  de  leden  van  het  ÉBK-DRENTHEkollektief :
twee  grafici,  die  met  name  voor  de  strijd  tegen
atoomwapens  de  meest  prachtige  affiches  ontwier-
pen  voor  pla.atselijke  en  regionale  akties.  Ze
leggen  zich  er  op  toe  om  in  eigen  produktie  en  dus
zo  snel  als  nodíg  is  sprekende  oproepen  te  maken
om  ín  aktie  Le  komen.   Door  het  procedé   ,   dat  ze
gekozen  hebben  en  de  vormtaal,  die  daarbij  hoorb-de  affiches  zijn  eigenlijk  grot.e  lino's  -ëluiten
ze  aan  bij  de  grafische  tradi±ie  van  heL  so`cialis-
me  van  voor  de  oorlog  ,   m.n.  bij  het  werk  van  Mase-
reel.   Ook  in  het  eerder  genoemde  nummer  van  KUNST
WERKt  een  analyse  van  de  ontwikkeling  van  het  werk
van  STEFAN  VERWEY,   iemand,   die  in  ons  nummer  niet
ongenoemd  mag  blijven,   omdat  er  geen  politieke
tekenaar  te  vinden  is  die  zo  konsekwent  in  de  pen
komt  tegen  kernbewapening  en  kernenergie. . .
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SOLIDARITEÏT  FILMS  uit  Breda  heeft  een  film  voor `
jongeren  gemaakt  o-ver  kernenergie: "ARMOEDE  VAN  DE
TOEKOMST".   Ilet  is  een  film,  waarin  jongeren  hun
mening  geven  over kernenergie  en  alles  wat  er  mee
te  maken heeft.  Vanuib  de  Fongerenjournaalstudio
presenteren  Rebecca,(   13   )   en  Mark   {   17   )   een.pro-
gramma,  waarin  de  voors  en  tegens  van  kernenergie
aan  bod  komen,  de  toenemende  energ.ieverspilling,
de  alternatieve  energiebronnen,  de  gevolgen  van
bewaking  en beveiliging  van  de  centrales  voor  on-
ze  demokraLie,   etc.  Met  name  wordt  bekeken,  of `de
mening  van  jongeren  over,  deze  zaken .eigenlijk  wel
serieus  genomen  wordt.  De  jcmgeren  in  de  film  ,`
zijn  ín  ieder  geval  vari mening,  dat  er  naar hen
geluisterd moet worden,  want  per  slot  van  rekening
gaat het  om-hún  toekomst,  die  op  het  spel  staat  :

De  film  is  te  gebruiken  yoor  jongeren  vanaf  13
jaar,   zowel  op  School  als  ín'buu±thuizen  en  over-
al `waar  jongeren  samenkomen.  Bij  de  film hoort  eeh
jongerenkrant,  die  verdeF  ingáat  op  het  energie-
vraagstuk  en  andere  aktualiteiten,  die  daar mee
te  doen  hebben.

_       -____ -------.-    :

IMPROVISEREN   IN   EEN
Theaterwerkgroep  Tentakel  ma-g  zich  stilaan
"gespecialiseerd"  gaan  noemen  op  het  gebíed
van  de  kernenergie-  en  atoomwapens-problematiek.  ,

M-et  groot   sukses  speelden  zij   twee  zelfge-
maakte  produkties,  die  trouwens  in  het  speel-
seizoen  1981/1982  nog  doorgespeeld  worden.

"DE    KERN   VAN    DE   ZAAK"

i.s   een   show  van   50  minuten  waari.n  we   het   be-
zoek   vol.gen   van   vier   jonge  mensen   aan   een
kerncentrale,   hun  enthoesiasme  bij   het  aan-
schoiiwen  van   een   prachtige   publícitei.tsfilm
van  de  elektrici.tei.tsbedri.jven,   hun  gevangen-
name   na   hun   te   spontane   reaktie   op  de   public-         -.
relati.onsman,   en   tegelijkertijd   ki.jken  we
eens   binnen   bij   de   buren   van   de  ameli.nckx-
bui.ldin.g   :   een   spannend   en  duidelijk   spektakel.

"DE   LAATSTE   STROHALM"    (over   atoomschui.1 kelders)

h'e  zijn  er  letterli.jk  e-n  fi.guurlijk   ingekro-
pen  en   hebben  er  de  titel   "De  Laatste   Stro-
halm"   aan   gegeven.`     Je  zou   ons   onderkruipers
kunnen   noemen  maar  dat  dan  wel   in  de   letter-
1ijke   zin  van   het  woord.
We   zijn   er~dus   gewoon   even   in   gekropen.`     24
uur  zijn  we  daar   gebleven.      Om  toch   eens  mee
te  maken-wat  ze   er   allemaal   Van   zeggen,  .de
kooplui   en  de   pani.ekzaaiers   en  de  Zwitserse
centra   voor   burgerbescherming  en  de   ko`lonels
en  de   koni.ng.     Alle  lintjesdragers  die  er
goed   bijzi.tten  en  dus  een  zitplaats   verdíe-.
nen-.

Alle  Adams   en   Eva`'s   van   het  jaar   2000  die   ho-
pen  na  een  drietal   weken  de   schuilkelder  te
verlaten  om  de  tuin  der  lusten  te  betreden.
We  zijn   op   zoek   gegaan.      Maar   hoe  moet  je   nu
.i.ets   te  weten   komen  als  de   stiekemerds   ni.ets
willen   loslaten.?     Wel,   daari.n   schuilt   nu
j.ui.st  de  kracht  van  Tentakel .     Op   sli.nkse  wij`-
ze  zijn  we  binnengedrongen  ip   het  wereldje`
van  mensen  die.vi.nden  dat  er   nu   eenmaal~ al -

De  Redaktie

AT00MSCHUILKELDER
tijd  een  natuurlijke  selektie  moet  plaats-
vinden  en  dat  de  w.ereld   toebehoort  aan  die-

3;Ë::ng:?.heEt!?Ë::e:á:tá:::T.en  het  kwade
Ee+st  wilden  wij   ons   vermommen   om   als   zodanig
een   koopman   in   atoomschuilkelders   te   benaderení
Maar  achteraf  dachten  we  waarom   niet  gewoon
als  theatergezelschap  naar  zo'n  man   toestappen.
Je   belooft   hem  een   kaartje  voor  de  voorstel-
1i.ng   en   zijn   nieuwsgi.eri.gheid   i.s   gewekt.      Zo'n
man   wil   i.mmers   ook   zi.en   wat   zijn   arti.kel   te-
weeg   kan   brengen.
Het  werkte   ogenbl ikkelijk.

Het  was   een   atoomschui.1kelder  voor   s   personer`.
En   volgens   hem   het   Rolls   Royce-model   van  de      ,
schu i l kel ders .
Formule   sleutel   op  de`deur.-    Informerend   naar
de   pri.js   (   2.500.000  Fr),   hield   hij   onze  re-
aktie   scherp   in   het  oog  en   schakelde   onmiddel-
lijk  over   :   "Ja,   we  kumen  er   natuurlijk  ook
een.  Daf  van  maken,   maar  dan   krijgt   het  wel
ni.et   het   predikaat  atoomschuilkelder  mee."

Na   hem  nog  een   kaartje  voor   zijn  vrouw  te   heb-
ben  beloofd,   vertrokken  wij,   het  hoofd  vol
Geigertellers,   luèhtfilters,   fall   out-kostuums
en  gegevens  over  een  zeer  vernuftig   toiletsys-
teem.      We   hadden   het  weer   klaargespeeld.     _

We  weten   nu   hoe  alles  werkt,   dat  je   hem  voor
alles   kan   gebruiken   :   voor  opslagruimte,
romnielkamer,  wi.jnkelder,   discotheek  en   speel-
plaats  voor  de   kinderen,   als  je  maar  zorgt
dat  alle-s   in   gereedheid   is   gebracht  vóór  de
sirenes  gaan   loei.en.     Je   leven   staat  dan  op
het  spel   en  dat  betekent  dat  je  de  zaak  nuch-
ter  tegemoet  treedt.
Geen   pani.ek  dus   en   handelen   volgens   de  regels
ui.t  de   brochure,   dan   kan   er   niks  fout  gaan.
En  mocht  er  onverwijld   toch   i.ets   uit  de   hand
lopen,   je  weet  tens`lotte   nooit,   i.emand  2i.et  het
ni.et  meer   zi.tten   bi.jvoorbeeld,   toesta.nden
als   "1aat  mij   erui.t   !    ik   wil    ni.et  meer   !   i.k
kan   het   ni.et  meer   aan   !   open  die  deur   ! !."
Hamer,   klop   op   zijn   kop   en  dat   is   dan  ook
weer  opgelost.      ''Dan  zijn   er  natuurli.jk   nog
maar  zeven  di.e   overschi.eten.      Ik  zeg   al`ti.jd
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tegen  mijn   kl,iè.n'ten   :   het   kli.nkt  wel ` hard `
maar` je  zit  daar-nu   eenüäal   om` te   overl-ev`en."

Thuisgekomen,   de   zaak   bèsproken.
Die  man   had'  natuurli.jk   volkomen   gelijk.
2.500.000   frank   in  een  atoomschuilkeldertje
steken  en  als  dan  puntje  bij   paaltje  komt  er
nog   aangaan,   omdat   toevallig   ëën   persoo.n   zich
niet  meer  aan  de   regels  wenst  te   houden. . .
In  derqeli.jke   omstandi.gheden   gedraag  je  je   nu
eenmaal   anders.   Je   "handelt".

.A`nderhalve   week   later,12uOO   precies,   loeíden
de   si.renes   i.n  de  Tolstraat  61   te  Antwerpen.
Teaterwerkgroep  Tentakel   greep  persoonl ijke
spu]1etjes   bijeen  en  ,rende  naar   haar  geïmpro-
vi`seerde   schuilke.lder.     De   zware   betonnen
deur  werd  afgegrendeld,   het  experiment  was
begonnen.

De  week  voordien.  was   alles   in   gereedheid   ge-
bracht.      De   ramen  van  de   keuken  afgeplakt,
stapelbedden   gekocht  en   ge.i-nstalleerd,   20
kasettes   voor  de   opname  aangeschaft,   voor
veertien  dagen   proviand   in   huis   gehaald
(wi.tte   produkten,   alles   in   blik),   drank...
Ja   natuurlijk,   dat  kost  geld,   wat  dacht  u   ?
Subsidie  toch   !

Goed.      Terug   in   onze   schuilkelder.   Doodse
s.tilte.      Iedereen   is   een  moment  met  zi.ch-
zelf  bezig  eh  er   heerst  een  gespannen   sfeer.
Di.t   i.s   het   dus.   Definitief.      Familie,   vri.en-
den   en   kennissen,   mensen   op   straat,   iedereen
is   aan   het   rennen.      Pani.ek.      En  wij   ?
Wi.j   zi.tten  afgesloten   van  de  wereld,   onder
de  grond.     Ons   kan   niets   gebeuren,   heeft  de
verkoper  ohs   klaar  en  dui.delijk  uitgelegd.

Veerti.en   dagen   opgesloten   zi.jn   in   24   uur
ge.i~mproviseerd.

Herinneri.ngen,    kenni.smaki.nq,    spanning,   de

bom,  angst,  vertwijfeling,   plezier,   lèed-
vermaak,   verwijten,   onrust,   hoop,   onzeker--
heid   en  vooral   ruzie ....

We   hebben   het   alleiTiaal   meegemaakt,   doorvoeld
tot  op  de  botten.
De  verkoper  had   gelijk.     Je  moet  je  aan  de  re-
gels   houden  van  de  brochure.     Maar  wi.e   kijkt
daar  nu   i.n,   wie  denkt  daar   nu   aan  verdomme   !

:+_____=We  zouden  er  een  toneelstuk  over   kunnen  schri
Ven.  . .

..-..--
•sAáiÉ::_¥ïäee:#ti`Ïó?|¢tt'`±1átdi-Ëiä)

¥®èegÈi::ridet.

fragment  uit  het  toneelstuk  `'De  laatste  strohalm"

CAROLIEN   :   Brief   ?

PIETER       :   Ik  heb  ook  een  brief  ontvangen.

WILLIAM     :   Ik  ook,  van  het  ministerie.

PIETER       :   Ja,  maar  van  wie  is  die  schuilkelder
nu  eigenlijk  ?   Is  díe  van  u  ?

CAROLIEN   :  Die   is  vai  mij.     Zeker  dat   ie  van
míj   is,   i'k  heb  die  laten  bouwen met
geld  dat  ik  heb  verdiend  in mijn
café .

WILLIAM     :   Dan  hebben  we  allemaal   een  brief  ge-
had!
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ÉoljLY          :  ,(zet  miziek  op)   `.
t

CAR0I.IEN   :'  Ki].k,   ik-  zal   jullie  verte.11en  wat
ik  weet.     't  Plan  ván  die  atoomschuil-

WILLIAM

POLLY

kelder  heb  ik` al  een  jaar  of  vijf ,      .
geleden  opgevat.     Dat  kwam  eigen-.
1ijk  zo,  doo.rdat  er  bij   mij   qlt.íjf.  in..
't  kafee  iemand  lang's  kwam,   nen  s]|e-

-ËindíËp?:a=::?zÈilg?1ï:;ä t==:rm?v?f: ,  , -4

zo van  :  ,"'t  ls  maar  een  goede  raad
dat  ik u  geef ,   en  als  het  dan  zover
is,  dan moet  ge  aan  uzelf  denken,
en  ge  zijt  nu  in de  gelegenheid,
waarom  zoudt  ge  er  niet  eens  over
naden'ken  en  hebt  ge't  gelezen  in  de

J    gazet,  we  2ijn  er  nu  niet  ver  meer
'.`'   vanaf ."     En  ik  zeg,   och  belache-

<  1ijk,   'k`.moet  het  allemaal  niet:  we-
ten  !   Maar.1angzamerhand  begon  ik
toeh  schrik  te  k.rijgen,.  ge  zijt  ten-

. /    slotte  maar  een mens. nietwaar  en  na
een  t:ijd  zie  ik  tegen mezelf ,  ja,    `
waarom  eigenlijk  niet  hé  ?  Tja,   en
dan  ben  ik  begimen  bóuwen.

(zucht)

:  -(vol  bewondering) .'  Die  typekes  kun-
nen  het:  nogal  uitleggen  hé   ?  A11ez,
euh. . .   een hele  schuilkelder  aanpra-
ten;  ge  moet  het  maar  kumen  hé   . . .

:   Ïk  ken  iemand  díe  ondeibroekeri ver-
kocht  en  die  onderbroeken verkocht
en die  is  later  o.p  schuilkelders
overgeschakeld .

WILI.IAM        :   Onderbroeken  ?   En  dan...allez   zeg   ..

CAROI.IEN`   :  Hij   is  al   een  hele  tijd  klaar.     'Ik
heb   'm  dan  gebruikt  als  róirmelka-   '
mer,  als  wijnkelder. . .

•    PIETER           :   Verdomne   toch   !   Hoe`<is   dat   toch  mo-

gelijk  !

CAROLIEN     :   En  euh .... nu  een  paar  maanden  gele=
den  komt  er  in  't  kafee  een  stille,-die  zegt,  u  hebt  hier  beneden.een
schuilkelder.   God,   ik  dacht  apai,
hoe  weet  die  dat  hé  ?

WILLIAM

CAROLIEN

PIETER

:   (vol  bewondering)  Die  weten  toch
alles  hé  !   (1acht)

:   Ik  zeg,  allez,  drink  er  één  en  la-
ten we  eens  praten.     Komt  íe  ineens
af  met  :  bevel  van  't  ministerie
van.bimenlandse  zaken,  Ualle  schuil-
kelders  worden  opgevorderd   !   Ik  zeg

`WABLIEFT   ?     Wel   godver-godverdomme   !

`Zit  je  daar  keihard   t:e  werken,   dag
in  dag  uit,  met  dat  beetje  geld
dat  ge  verdient,  kunt  ge  godverdom-
me  nog  niet.  doen  wat  ge  wilt   !
Kunt  ge  u  dat  voorstellen  ?  Dat  is
natuurlijk  dat  dat  land  hier  om
zeep  gaat  ín  ekonomie  die  wat  ini-.
tiatief  heeft  hé,  die  krijgt  geen

. kans  meer,   dat  ís  het   !

: . Ik  heb  die  brief  niet  eens  gele-
zen,  voor  mij  hoefde  het  níet  ver-
dome  !

CAROLIEN  '   :   Enf in,   hi].   zegt,   ge  hebt  de  keus
b.é,  maar  je  moet  plaats  beschik-
baar,  stellen voor  zoveel  mensen-

WILLIAM

PIETER

als  er  plaats  is.    Ja,   in  díe  tijd   .
heb  ik  gedacht,   ëne  voor  vier  per-

'    sonen,   dat   is   groot  genoeg  hé,
ik  ben maar  alleen,   ik  ben  geschei-
den.

:   Ik  vind  dat  we  gelukkig  moeten
zijn.     Euh..  ,ik  bedoel,   we  zit-
ten  hier  nu  toch  maar  hé.     Dank-
zij  die  brief  en  dat  ze  ons  kon-
stant  op  de  hoogte  hebben  gehouden
van  de  toestand,   allez...dat.wè
hier  tíjdig  konden  zijn,   bedoel  ík.
Mensben  in  paniek  zijn  tot  a||ès  ín
staat.,  díe  rennen  schuilkelders  bin-
nen  waar  ze  niet  thúishoren.   Ik
moet  er  niet  aan  denken,  dan  za-
ten  zij  .hier  binnen  en  wij   . . .
verdomme   zeg   !   tié   (tot:   POLLY)
zet  nog  maar   een  muziekje  op   !

:   Ik  heb  alleen  het  adres  gelezen.

CAROLIEN     :   En  je  hebt  helemaal  niks  meegebracht   ?

PIETER          :   Nee,   want   ik  ben  hier   tegen  m'n  zin!
Helemaal   tegen  m'n  zin  zit  ik  hier!

CAROLIEN     :   Ja  maar,   waarom  ben  je  dan  geko-
men?

PIETER

CAROLIEN

Ik  weet   't:  niet,  verdomme  ik  weet
't  niet  !   Iedereen  begon  in  paniek
te  rennen  en  ik  rende  mee,   ík  be-
grijp  er  niks  van,   ík  hoorde  de
sirenes  en  begon  autoinatisch  als
een  kuddedier  mee  te  rennen  deze
richting  uít.
Tegen  m'n  zin  zit  ik  hier   !   Schuíl-
kelders  heb  ik  altíjd  belachelijk
gevonden  als  oplossing.     Je  weet
toch  niet  zeker  dat  er  iets  aan  de
hand   is  hé  ?

(zucht  diep)  Volgens  mij   is   't
zeker.   Ik  denk  dat  ge  nog  blij   zult
zijn  dat  ge  hier  bent.     Hoe  heet  ge?
Pieter.    Wel  I'ieter,   ge  zult  nog
blij   zij,   geloof  me  jongen.

WILLIAM       :   Ja,   ik  denk  dat  ook.   Ik  heet  Wil-
1íam,   en  gíj   ?

PO   LY               :    PQ11y.

WILLIAM         :   En  u   ?

CAROLIEN      :   Carolien.

WILLIAi{       :   Carolien,   Pol'1y  en  Pieter.    (Een
lange  sti|te) .. Jaaaa ....-
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EEN.-BOM   IN   DF  FOYER
'``•-,,          '

`.,                                                                                                                                       rí          `

De  vzw  Akt,ieservic-e.  "KoPSPEL"  werkèe  en  werkt
aan  een  interessant  ínitiatief  :   interessant

:::a:o:::|S::k:::::kd::,-Z.iia:r::Ï::o:á::e::::d
samenspel  van  allerhande  podiumtechnieken  en
showelementen,   di`e  op  een  geestige.manier  het
publiek  iritegreren  in het  spektakel.

.        1                ,'-      ,       r                                                                                                                                                          !`Hieronder  drukken Fij  he't  script  af  vah  "Een
bom  in  de  foyer. . .politiek  kaffee''.   .Het  spek-
takel  werd  een  eerste  maal  uitgeprobeerd  in
Brugge   (7/2/81)   en. verder  zijn  er  voorstel-
1ingeii  gepland  op   l.6'oktober  e.k;   te  Turnhout
(Cultureel  Centrum  De  Waranda)   en  op  '17` oktober
e.k.   teGent.     .                 „            .,

Globaaïidee      .:     ;        `.'`-'     `

Het  Brugs   i.ni.tiati
`-              ''`

efkomitee  tegen  de  ;too'mwapens
organiseerde  op  7   februari   1981  een  avond   ivm.
de  mogeli.jke   plaatsing  van   kernraketten   in  Bel-
giè..      Het   geheel   gi.ng  door   i.n  de   foyer  van  de
Stadsschoüwburgívan   Rrugge-(een   barokke.J bedoe-
nl.ng)  ..,, i .-,-.    '    €

De   avond  wordt  opgevat  als   een   politi.ek   kaffee'
(een  mengeling  van   kaffee  en  optredens,   van     .
politiek  en.amu.sement);   de   sfeer   i.s   di.e   van `
een   verkièzingsshow.tijdens   de   avond.van   de    i
uitsla.g   :   gezell i.ge  drukte,   interviews,  .akts. . .
De  draad   door   gans   de   avond   is   immers   een   .`
plaatseli.jk  referendum  over  de   plaatsing  van   -
kernraketten   in  ons   land;.  de   stand   van  de`
stemming   is   permanent  zichtbaar   (zie. verder)
en  de  presentators  geven  dan  ook  regelriati9
kommentaar   op  de   evolutíe   van  de   stand.  `.

-.``-.

Het  publi.ek `zi.t  aan  tafeltje's  of  staat  recht
aan  de   toog  of  langs   de   kant;   men   kan   steeds
bestellen  aan.de   bar;`-eventueel   zijn   er,  kel-.
ners-en  di.ènsters;   de   podi.a   worden   Zo   opge-`
stëld  dat  ze  vrijwel   voor  iedereen  zichtbaar~
zijn.     Stands   en  dergelíjke  worden  geplaatst
i.n  de.inkomhal   en/of  gangen.                                   "

•.,.        :

Draai.boek-'      .J.          -

Het  gaat  hi.er  om  de'   grote   li.jn;   bi.m,en.di.t   ka-
der   kunnen  er   nog  onderdelen  verwisselen  of  er-
gens   tussen   gevoegd`worden.          `

gË![£P.9Pen   om   20uoo

Tegeli.jkerti.jd   gebeu;en   er  allerlei   dingen   :     .
-een   di.xié-landTgróep,.de'-PATT   MORE   BAND'  ui.t

Gent   spëelt  onderhoudende  muziek;   deze   groep
zal   regelmati.g   in   het  geheel..  ingeschakeld
worden  om  die   i.nformele   sfeer  te   kre.éren;   on-
dertussen   krijgt  het   publiek  ook  de  gelegen-
heid  .om  drank  te   halen   en  wat  te   praten.

-'op  de  trap  juist  voór  de   ingang  van  de  foyer
speelt   de   BRUGSE   TONEELGROEP   verschillende

`   akts,   met   elkaar  verbonden  door   een   li.ed;
het  geheel   heeft  hët  karakter  van  eén  markt
met  als  algemeen   idee   :   i.edereen  moet   goed
voorbey`eid   zijn   op  de   komende   kernrampen
of  -oorlogen. . .   trouwens  daardoor   ontwikkelt
zich   een   nieuwe `markt,   nieuwe   afzetmogel i.jk-
heden ....   misschien  wordt  wel   de   oplossíng

\    van  de   krisis   ??   De   figur-en   die   brood   zien
i.n   het  doemdenken   zijn   :

een   speelgoed-en   snoepverkoper  met  al   zijn
wáren   in  de  vorm  van   raketjes   en   bommetjes.
hi.j.  brijst  alles  aan  als   pedagogi.sch  verant-
woord,   want  het   kind:'moet   zo   snel   mogelijk
vertrouwd   geraken  met  dez.e   vormen

een  verkoper  van   beschermingspakken  met  een
demonstrati.e  van  zo'n   self-supporti.ngpak.. en
. . .   ni-.et  alleen  doeltreffend  maar  ook  mo-..
dl'eus    !

een  iid  van   een  reiigi.euze   sektè  di.e  een
donderpreek   houdt  over   het  dreigende  atoom-
gevaar...   hij   roept   de  mensen   op   om  zi.ch        -
bi.j  de  sekte  aan  te  slui.ten  voor `het  te  .
laat  'is

C,^`_,.

eèn  verkoper  van  reeds  bestraaide  groenten
.en  fruit ....   hij   pri.jst  zijn  waar  aan  onderrhet  motto  ''wordt  geli.jdeli.jk  maar  toch  tij-

di.g   imm`uun   voor  de   straling

een .professor  di.e   i.ets   heeft  uitgevonden
om   radi.oak.tieve   strali.ng   positieve  muta-
ties   te  laten  opwekken...   hij   geeft  dan  ook
de  raad  om  bijteen  ontploffing  op  straat
te   lopen,   ogen,open  en   zwangere  vrouwen
eerst
een  iegerfuhktionari.s  die  ronseit-voor  hèt

.          _.   .    leger...   hij   wijst  erop  dat  de  vijand   elk
'-.     T    ~      ogenblik  voor  de  deur   kan   staan   en  dat  een

soldaat. de  meest-di.enende  en  verantwoorde-`   `lijke   funktie   i.n  onze-samenleving  vervult.

`  i   ani.mati.ef.ilmpje  over  de  eskalatie  van   het   `

Oorlo§sg.ewe|d.         .-L     '`,

.{>

Bi.j   het   bínnenkomen  --k-unnen  de  mensen   hun
STEM    U.ITBRENGEN     :

-voor.  plaatsing   van  de  raket.ten
-tegen  pla.atsing  .
-voor   het   Belgisch.kompromis   (alles   laten

afhangen  van  de  onderhandelingen,   waarbi.j
België  trouwens   niks   i.h  de   pap  te   brokken      .
heef t ) .
Er   staan  dri.é. schavótjes,   waarvan  teikens
een  draad  vertrekt;   hieraan  worden  ballet-
j,es-aangeregen;   er  zijn  3   kleuren   (bij  elke
kleur. hoort  een  mening);   de  balletjes   krijgt
men   bij   de   i.ngang.

ée.eigepl_iíke.S±gr±

In  de   herkenni.ngsmelodi.e   (die   later  terug-
komt   i.n   het  slotlied)   komen  de  presentators
op   (Mong   Rosseels   en   Martine   Tanghe).   Ze
stellen  elkáar  voor  en  verwelkomen   het  pu-
bli.ek.   Ze   li.chten   het  geheel   van  de   avond^
toe  en  wi.jzen  de  mënsen   erop  dat  ze   nog  al-
tijd   hun   stem.kunnen  uitbrengen.

akt  van  de  witte   klown..
'

Wim  Meeuwi.ssen   komt   op   als   klown   en   hij   pre-
senteert  een  akt  rond  de   neutronenbQm   (-ui.t

•       de   show   "Bommerskonten"   van  de   Vieze  Gasten)

en. . .   met  Mong  achter  de  drums.

Rik   Coolsaet

Coolsaet   heeft  net  een  boek  geschreven`
"Oorlog  zonder  einde"   over  de  Amerikaanse
strategie  sinds   1945   :
-  kort  i.nterview
-daarna   krijgt.  hij   een  plaats   (soort  boeken-

:::n3!rï::rv:::::ek:::::r:::lï::. het  publ iek

P o 1 1' t 1. C i
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Er  wordt  naar  gestreefd  een  aantal   top-poli-
tici   van  verschi.llende  partijen  te  laten  komen.
(i.n  de   orde  van  Tindemans,   Van  Miert...);   er
wordt  ook  gezocht  naar  leden  van  een  verschil-
1ende  frakti.e  bi.nnen  een  partij;   er  wordt  ge-
opteerd  voor  een.  losse  aanpak   :   een  politikus
aan  een  tafeltje  wordt  ge.i.nterviewd  door  Mar-
ti.ne.      Eventueel   kan   Coolsaet   .samen  met  een
aantal   politi.c-i   aan  ëën  tafeltje  worden  ge-
i nterv i ewd .

Er   is,   voor  zover  mogelijk  binnen   het  tijds-
schenia,   ruimte  voor  reakties  uit   het  publiek.

Er  wordt  naar  gestreefd  deze  i.ntervi.ews  met  vi-
deo  op  te   nemen  zodat  de  mensen  ook  alles   kun-
nen  volgen  via   een  aantal   TV-schermen   in  de  zaal

c*L-eo
f}L   Cwef\a r!

5 p ¢o t
ovER

±k±_K9P§Pe|   (toneelstuk   "De   Paddestoei")

inhoud    :

Een  aantal   leden  van   het  militair-industri-
eel   .kompleks   hebben   een   informele   ontmoeti.ng
in  een   soort  casino;   het
sproken  mannengezel schap
wetenschap,   politi.ek,   ve

aat  om  een  ui.tge-
leger,   industri
i gheid sd i ensten

allemaal   Europeanen  di.e   het   niet   kunnen   1
den  dat  alles   zich  afspeelt  tussen  de  USA  en
de   USSR;   ze   verschillen.wel   onderling  over
voorkeur  voor   strategieën.      Sommígen   hebben
hun  vrouw  of  vriendi.n  mee;   op  de  achtergrond
speelt  een  stijlvol   orkestje.
De  gastvrouw  i.s  de   spilfiguur   :   ze   gaat  ver-
trouwelijk  met   hen  om,   joviaal   tot  bemoede-
rend;   ze   kent  hun   klei.ne   kantjes  want  ze
houdt   haar  oren  en  ogen  goed   open;   ze  vormt
in   fei.te  de   invalshoek  voor   het   publiek   (ze
trekt  de  verschillende   spelelementen  op  de
voorgrond);   ze  zingt  ook  mee  en   ze  vertolkt
het  slotlied,   tegen  de  achtergrond  van  de
lichtjes   aangeschoten   en  overmoedige   bezoe-
kers,  allen   samen   rond  de  roulette;

Het   is   een   vloeiend   geheel   van   dialogen,   mu-
ziek,   zang;   er  zullen  telkens  deeltjes  van
een  gesprek,   bvb.   tussen   twee  mannen,   tussen

de   Vrouwen. . .`  naar   voQr   komen;   de   formule
moet `zodanig  ui.tgewerkt  worden  dat  tijdens
de   avond   onverwachte   dingen   kunnen  opgevangen
worden  en  dat  er   kan   íngespeeld   worden  op  de
i.nterviews  met  de  politici.

QEé£rvgïpen  van  de  iiedjes

-openingslied   :   voorstelling  van  de  figuren
+  aksentueren  van  de   ínformele.  sfeer

-een   lied   tegen   het   kommunistisch   tuig   (op
basis.-van  de   artikelenreeks   in  de  Gazet  Van
Antwerpen)

-het   kompleks   houdt  de  vrede   in   stand   en
niet  de   ideali.stische  dromers;   er   is   nood
aan  een   "realpolitiek".

-Europa  als  theater  van  een   kernkonflikt

-slotlied   :  .de  ov€rlevenden  van   een  atoom-
konflikt  zullen  jaloers   zi.jn  op  de  doden.

Luns

Wim  Meeuwissen   imiteert   Luns;   hij   wordt   net  als
de  poli.tici   aan  een  tafeltje  geïnterviewd.

akrobaten

Twee  akrobaten  ui.t  Amsterdam  doe.n  een   speci.ale
akt   (erg  visueel)   rond   kernrakett'en.

officiè.le  afslui.tinq

De   presentators  delen  dé  eindstand  van
de   stemming  mee.

Een   oproep   om  deel    te   nemen  aan   de  mani.fes-
tatie  tegen  atoombewapening  op  25  oktober  te
Brussel .

Het   slotlied   :   de  melodie   van  dit  li.ed   is   in
de   loop  van  de   avond   al   verschillende  malen   te
horen   geweest  als   herkenni.ngsmelodie   (in   het
begin   bij   het  opkomen  van  de   presentators,
binnen  de  akt  van   Kopspel);   het  wordt  gebracht
door   alle  medewerkers   (op   het   podium)   maar
ook  de  mensen   in  de   zaal   moeten   kunnen  mee-
zingen.

Na   het   li.ed   kan  de  Jazz-band   de  melodi.e   over-
nemen...   de  mensen   kunnen   nog   een   ti.jdje
bli.jven   tot  ongeveer   halfëën.

Wie   belangstelli.ng   heeft  voor  di.t  projekt
of  meer   inlichti.ngen  wenst,   telefoneert  naar
Guy   Swaegers   tel.   031/   18   65   60.
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DE  ,BOL   VAN   BORSSELE
Willem  Joppe,  van beroep  poppenspeler  bij  het  Mid-
déiburgse  poppentheater  Parcivai,  woont  samen mel
zijn  vrouw  Saartje  en  zijn  twee  kinderen  Frank  en
Elias,  op  een  steenworp  afsLand  van  de  kerncentra-
le  in  Borssele.  Wat  gaf  voor  hem,  die  toch  meestal
sprookjes  vertoont,  de  doorslag    om  een  stokpop-
penspel  over  kernenergie  te  maken,  waarvan  sommi-
gen  zeggen,  dat  het  indoctrinerend  is  ?
wriLEM-.  "Ináeráaaá,  tk  speez,  Láever  spr.ool<jes.  In
spr.ookáes  word± het lwaaá áeftri,ti,ef  en  effectief
bestrieden.   Spr]ool<jes  zí,án opti,ristisch:   áe  k:wri
-  al  dïcimemd -  riog  geLoven  tm  een  optossí,ng,  hoe
áÉe  er  ook  wi,t  zí,et.  De  aa:Íweí3i,gheí,á vcm kermce:i'ir
tr.ales  echter  Tria,ken  áe mach±e7,oos,  omdai=v  óe  besef t,
da:±  í3e  v]rucht  va;n  een  aarial mensen  újn,  dáe
zeLf  geva:ngenen  úán vci:n l"m  eógem  süsteem,   áa±
ze  orïíwí,eTpen  erL  da:±  23e  tn  stccná höuden.   Hoe  La:i!i:
ger.  da:±  syst;eem  bestaa:±  en  over.  lwemeer.  schi,áven
het  Z,oopt    en hoe  meer.  mensen  er.  eem  eco")iri,sch
belcmg  bóó  hebben,  hoe  moeüóáker. heí; wor.d±  er  ci;cm
te  orï±sria:ppen.    Ei,gerióál<  zrián de  tnk±i,cïtiefne-
mer.s  op  het  gebóeá van ker+nenergí,e  iriensen vc[n heb
l<or.te  bn2£icht.  vcm heb  hi,er.  en mÁ.  denken  en  áaar'-
dooT  meáewer.ker.s  aam  áe   'rnoor.á'   op  het  nage-
sZ.acht,   omeï.cmíÄboordj2Lí,ák  al8  ze  zóán  en mcrieróa=
Lksti,sch  als  ze  denken.  Men  zegt weL  ee:i'is  áa±  de
j.eugá  de  i;oekomst heeft  em  tn  di,t  geval  í,s  áaí;  ze-
ker'  zo,  wan±  gevcïngenem  vcm  l"m  sústeem hék)ben
geen  Í;oek;orrist.  Een  kÈmá  ós  nog  vr.óá  en  zal  í€óeh
áer.haLve kumen beür.óá den van  áeze bui,Leyïpest.
Ker'nener.gÉe  ós  het  omgcuxm  met  orïí;bí;yiÁ;b:ng,  met  de
dDoá  d:us.  Wóá   2zulz,en het  l¢i,ná  er.bn ir[oeí;en  opvoeáën
La±er.  weer  met  het  Z,eveyule  om  te  gacm.  Dí,t  overïibo-
gen  be  hebben,   gekoppeLá  aa:m heí;  feób,   da:± irión
eí,ge;n  óorigens  dageLí,áks  bz,oob  staam  aam het  ge-
vaaï.,  door.  cmáererL  i,n het  teven  ( '.)   ger.oepen,  heb
tk  áestiáás  besLciben  om vcmukb irián vak - poppeiii:
speLer.  -  eem  speL  te  orïbbí,kke7,en  op  ki,nder.ri,vecm,
da:±  dukáeLóák maak±,   da:±  heí;  í3o  ri,et  La:iriger.  kam" .

De  iihoud  van  het  poppenspel   "DE  BOL  VAN  B0RSSELE"
bevat  elemenben,  di'e  herínneren  aan  de  gebeurte-

nissen in  Harrisburg  en  aan  de  aktíes  rond  Dode-
waard  en  Borsseie.  Het  spei  iè  een  fabei:  er  tre-
den  dieren  in  op  meL  menselijke  eigenschappen.   In
het  poppentheater  zien we  een bos.  Een  rustieke
plaats,  waar  het  voor  de  aldaar  wonende `dieren
goed  toeven  is.  Daar  is  zuster  Van  Kraai,  een  oude
missiezuster  die  haar  post  in  de  Kongo  verlaten
moesL  toen  het  evangelie  ingeruíld werd  tegen  önL-
wikkelingshul.p,  en  zij   zeL  een  mand  klaar.   Ze
helpt  Mies  Poes  met  lopen  naar  de  mand,  Want  Mies
kan  elk  moment  bevallen.   En  ja hoor,  de  weëen  ne-
men  in  hevigheid  toe  en  daar  worden  onder  het  oog
van  de  toeschouwertjes  twee  katjes  geboren,  afge-
1ikt  en  in  de  mand  geborgen.  De  kraai  en  de  kaL
gaan  af .   Nu  komt  Wim  Kokmeeuw,   de  plaatselijke  bak-
ker  opdraven.  Hij  is  jarig  vandaag  en kreeg  van
z'n  moeder  een  wonderlijk  kado:  een  broodrooster,
die  zij  ergens  vond  en  die  hij,  volgens  haar,  goed
gebruíken  kan  voor  al  het  oude  brood,  dat hij  da-
gelijks  na  zijn  ronde  overhoudt.  Zuinigheid  met
vlijt  dus  in  dit  knusse  bos.  Maar  ja,  er  zit  een
stekker  aan  en  wat  doe  je  dáármee  ?  Dan  staat.  de
huismus  naast hem.Die `vertoeft  zo  vaak  in  de  buurt
van  de  mensen,   die  zal  heus  wel  afgekeken  hebben,
hoe  je  zo'n  probleem  oplost.   En  inderdaad:   de  mus
probeert  het  met  een  zelfgemaakte  windmolen.   De
kinderen  blazen,  het  molentje  draait  en  de  brood-
rooster  word€  bloedheet.  De  huismus  èchter  ruikt
money,  wein,  weib  und  gesang  en  denkt  eens  goed
na.   Zou  het  ook  op  waterkracht  lukken  ?  Inderdaad,
de  molen  loopt  ook  op  wa±er  en  de  broodrooster
gloei£.  Maar,  denkt  de  slirme  mus,  iedereen  kan
zo'n  ding boiJwen;   dan  is  het. niet  nieuw meer,   dan
verdien  ik  er  niet  meer  aan.  Ik  moet wat  anders
verzinnen.  Hij  herinnert  zich  de  mensen  -  die
kronen  op  de  schepping     {  waL  ben  je  als  dier  veí-
geleken  bíj   'n  mens  )   en bouwt  dan  z'n  eigen  kern-
centrale:  de  bol  van  Borssele.  Iedereen,  die  een
elektrisch  apparaat heeft,kan  er  zijn  stekker ko-
men  aansluiten,  tegen  een  forse  beLaling  uiÈer-
aard.  Nu  is  hij  de  ijdele  direk€eur  geworden  van
zijn  eigen  firma.  En  de  politiepapagaai,  die  de
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overheid  vertegenwoordigt,  knikb  èoedkeurend  bij
deze  novíteít:  wab  zijn  ze  toch  knap  tegenwoordig.
De  mus,  dié  zichzeif  overtreft,  heefL personeei
nodig.  Hij  neemt  de. .gasfarbeider  Brammetje  Beer   ,
in  dienst.   Die  moet  de  ból  stoken  meL  kastanjes-.
-  die  moeten  goed  uit  elkaar  vallen.  Als  beloning.
daarvoor  krijgL  de  beer  een  gloeillamp,  zoals  de
inboorlingen  vroeger  spiegeltjes  kregen.  Dat  de
beer  me`t  die  gloeilamp  neb  zo  min  iets  kan  doen
als  een  bewoner  van  de  riHboe  in  Senegal  meL  een
elektrische  kruimeldief,  interesseert  de  mus  niet.
Dat  zal  nog  vaker  blijken:  direkteur.-=  mus  interes-
seert  zich  in wezen  nieL  voor  anderen.  Alleen
voor  zichzelf .   Goed,  vreugde  alom:  we  hebben  een
bol  en  die  geeft  stroom.  Totdat  de  bol  op  barsten
staat  en  een kwalijke  fook  uits€oot.  Dan moet  de
bol  schoongemaakt.   De  mus  draagt  de'beer  op  de  bol
schoon  te  maken,  door.  de  kastanjes  uit  het  vuu£  Le
halen.  Het  afval  mag hij  in  het  vijvertje  gooien.
De .beer  echter wordt  na  de  klus  erg  ziek.  Zuster
Van  Kraai  moet  hem  meer  levend  dan  dood  wegdragen.
Geeft  niet, .zegt  de  mus,  vooi  jou  Lien  anderen.
Mies  Poes  echter  is  woedend:  door  het bijna-ongeluk
met  de  bol  zijn haar poesjes  ernstig  ziek  en  zit-
ten  onder  de  zwarte  vlekken,  die  zich  .uitzaaien  en
steeds  groter  worden.  Geeft  niet,  zegt  de  mus,
sEuur  ze  maar  naar  zuster  Van  Kraai.   "Ik  wil,  dat

je  dat  ding  afbreekt",'  zegt  Mies.Poes.   "Geen  den-
ken  aan,"zegt  de  mus'   ,,-wat  er  staat,  dat  staat  èr
en  ga  nou  weg,  want  je  stoort  he".  Nu  spreekt  de
poes  het  publiek  Loe  en  samen  met..!.de  kinderen  scan-
deert  ze  "Doe-me-een-1ol-weg-meL-die-bol  ! "
Maar  ze  wordt  door  de  poiiLiepapagaál  .. weggestuurd.
"Zo,   dat  is  dat"   zegt  de  papagaai,   "ORDE   !   KOPPIE
KRAUW   :"     Maar  Mies  Poes  komt  terug   ,   ditmaal  met
een  protestbord.  Weer  wordt  ze  weggestuurd.   De  mus
krijgt  door dat Mies  Poes` net  zo  lang  aanhoudt,  tot
debolwe.g  is.  Dat  is  een  gevaarlijke  ontwikkeling,
redeneert  hij:   straks  bestormt  ze  mijn bol  nog.   .
Hij  plaatst  een  groot  hek  voor  de  bol  waarvan  al-
1een  hij  de  sleutel  heefc.  Nu bindt  Mies  Poes  zich
met  een  ketting  aan het  hek  bast.  De  politiepapa-
gaai  komt  met  haar  praúen:"Ga  toch  naar  h`uis,  meis-
sie.  Straks  wordt  het  koud  en  donker,  ga  toch  een
lekker  bakkie  koffie  zetten  in  je  keuken"-  haar
daarmee  in  haar  rolpatroon  terugduwend.  Maar  ze    .
houdt  voet  bij  st.uk  en blijft  zitten.   "Dan  moet  je
het  zelf  maar  weten",   zegt  de  papagaai,"orde-nog-
an-toe".  Er klinkt  een  snerpende  politiefluit  en
daar  waggelt  een  mobile  eend  op,  helm,  schild,
wapenstok.  Moes  Poes  wordt  voor  de  ogen  vän `de  ver-
bijsterde  toeschouwertjes  weggeramd  van  het  hek  en
That's  it.  De  boi  biijft  étaan  en  ais  hij  zeif
niet  weggelopen  is,  dan  staat  hij  er  nu  nog.

'PAUL   KOECK:   BERTHOLD   1200

Eerst  was  er  de  roman.      In  fei.te  gebaseerd
op   het  authentieke  verhaal   van  een  man  die
persoonlijk   het  Maaswater:   in  Visë  ging  kon-
troleren  wat  betreft  de  radi.o-aktiviteit  die
kon  worden  waargenomen.     Di.e  radio-aktivi-teit
liep   hoog   boven   de   gestelde  veili-gheidsnormen.
waar   zo   vaak  mee   gegoocheld   wordt.      Maurice
Hervë  zet  zi.ch  ten   volle   in  om  eenieder   hier-
over  te .informeren.
Het  enige  resultaat   is  dat  vele  mensen  hem
voor  zot  verklaren,   een  lastigaard  vi.nden  en
hem   schuwen   of   i.n   enkele   gevallen   zelfs   be-
drei.gen   en   aanvallen.

Het   is   het  drama   van  een  man  die   persë  de  we-
reid   kond   wi.i   makén   van  de  gevaren  die  .drei-
gen.     Op  onverstaanbare  wi.jze  stijgt  het  aan-
tal   kankergevallen   in  die   plaatsen  di.e  ge-
bruik  moeten  maken  van   het.drinkwater.

Enkele`special i.sten'   ondertekenen  echter   het
verdi.ct  waamee  offi.ci.ëel   een  ei.nd  wordt  ge-
maakt  aan  de  vervelende  aanklacht.      En  de
Hoge  Gezondheidsraad   besluit  om  zo   te  zeggen
radi.o-.aktief  water   is  drinkbaar.

Koecí.   is.er   i.n   geslaagd   het   hele  relaas  dui-
delijk  te  maken,   hoe  moei-1ijk   het  gevecht.
van  een   enkeling   is  wanneer  nochtans  de   to'e-
komst  van  volgende  generati.es  op   het   spel
staat.     Maar  door  de  kern-industrie  aan  te
vallen,   valt  deze  man  de  pijlers-van  de   staat
aan.      En  dat  wordt   hem  niet   i.n  dank  aange:
nomen .

Mauri.ce  Hervë  worstelt  steeds   verder,   zijn
ei.gen   gezi.n   lijdt  onder  de  druk  die  zijn
eenzame   stri.jd  ve.roorzaakt.     Plaatseli.jke
politi.ci   wi.llen   hem  gebrui.ken  als  vedette
vóor  hun  parti.j,  maar  Hervë   stemt  niet  in
met  hun   louter  electorale   bedoelingen.

Hervë   besluit  om  uit  Visë  weg   te   trekken   en
een   gezonder.plek  op  te   zoeken  om  te   over-
leven.      In   feite  een  verhaal   over  machteloos-
heid  en  verbitteri.ng.'                                                 ,

En   dan  was   er   het   toneelstuk   "De   Paniekzaai.er",
een   bewerking  door   Koeck   hi.mself  van  de   roman.
Maar  wanneer   het  de   Koni.nklijke   Vlaamse   Schouw-
burg   is  die  dit  werkstuk  zal   creëren,   dan  trek-
ken   je  wenkbrauwen  omhoog,   spits   je  je   oren
en  verwacht  je  het  ergste.   Dat  ergste   heeft
zich  dus   afgespeeld   en  de  recensenten   konden
hun   gang  gaan   om   niet   enkel    het  stuk  af  te
kraken  maar  ook  de   reali.tei.t  waarvoor   het   stond.

Ik   bel   met.Paul    Koeck   en   vraag   hem   hoe  de   vbrk
in  de  steel   zi.t.

Aan  de  andere   kant  van  de  lijn   :   "ik  ben  dus
uitgegaan  van  de  realíteit  van-een  man  die     .
vecht  tegen  de  bierkaai  van  ongeloof  en  kor-
ruptie,   daarvoor  had  ik  mijn  roman  reeds  ge-
schreven.     Het  is  toch  te  gek  dat  het  volk
de  moordenaars  van volgende  generaties  aan-
bidt.     Want  daar  komt  heel  de  historie  op  neer.'

Nu,   ja,   de  KVS  had   een  stuk  besteld.   En  míjn
bedoeling  was  een  satyre  te  schrijven.    De
KVS,   met  als  regísseur  Nand   Buyl,   heeft  het'         ,
stuk verminkt  tot  een  klucht  waar  nog  weínig
overschoot  van  de  oorspronkelijke  tekst.
Uiteraard  is  men  in  zo'n  burèeriijke  tempei
niet  gewend  om  tegen  de  autoriteiten  ín  te
gaan.     Het  zóu  hen  eens  in  het  verkeerde  keel-
gat  kumen  schieten.
Nand  Buyl  heeft  "typekes"  gekreëerd  die  als
personnage  minder  tragisch  werken.     Tegen  een
gastregisseur  durven  de  akteurs  wel  repliceren
inaar  aangezien  de  regisseur  ook  hun  directeur
was,   heeft  men  zich  mooi  gehouden  aan  zijn
"voorspeelinethode".

De  eerste  veertien  dagen  kon  ik  níet  bij  de
répetíties  aanwezig  zíjn  en  voor  ik  het  -goed     ,
besefte  werd  het  stuk  in  die  mate  vervormd
dat  het  gedeelte  na  de  pauze  werkelijk  een
heel  andere  tekst  werd,  het  was. mijn  stuk
niet  meer.     Nu  ja,   er  zijn  onderhandelingen
bezig  met  een  andere  toneelgroep,   die  zich
wél  aan  de  af spraak  zal  houden.     Hopelijk
lukt  het  !   ".

28,
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-ALEX   VAN   GEET:-PRIVAT   SHELTER:-        ^^      'i
`                                      1'      `                                                i`      i           .-,..,  1-

È    Het  verhaal   van  de   film   is.als   voïgt   :.
`>+.

1`',

Een   verkoper  van  atoomschuil kelders. wordtL
gekonfronteerd  met  zijn   eigen   py`odukt.     Het
i.s   een   gewone  man,   met   een.  gezin,   die  gere-
`geld   kontakt  moet   leggen  met   archi.tekten,`' klan-
ten   het  nut  van  een  dergelijk   "beschermings-
tuig"  moet  aanpraten.     Hij   bevindt  zich   bij

.!:=u!:Ë:ïdË:noseri:;T:ni=i=T.Í=kg=T3:SË:::€::=n_
Op  dat  ogenblik  gebeurt   er   iets,   een `ramp,  .

i'    een  onverwachte  aanval,.niemnd  weet.het,       -
en   het  wordt  ook  ni.et  `duidelijk  gemaakt.   Het
automati.sch   systeem  van-de   sc.huil kelder`  werkt`:     perfekt.      En.sluit   volledi.g  af.  .-De  fnan   schrikt

`     ui.teraard   maar  gaat  dan.volgen~s   de   regels   te
`.     werk.      Hi.j   poogt  te  overieven  mét  de   handiei.-

di.ng  di.e   hij   zelf  .alti.jd   aan  zijn   klanten  aan-
bood  en   heeft  uitgelegd.     Af  en   toe   hoor  je
als   flash-back  zijn  woorden,  .de   gesprekken.
di.e   hi.j   had  met.potentiële.kopers.      Hij   ge-
looft   i.n   zi.jn   kelder,L  hij   geraakt  er   ook  uit.

Ik   had   de.bedoeling   om  de-toeschouwer  de
i   `spanni.ng  van   het  verbiijf  ih  diè  enge  ruimte

te  doen  ondervinden.      Er  zi.jn  diverse  reakties
`     gewe-est.      Je   hebt  mensep   die   reagèren  van   :

"i.k   kan  dat   aannemen,   i.k  zou   het  ook   zo   doen".

.`  Of  anderen   :    "ik.zou   het'  er   geen   twee  minuten-vol houden " .-

--Mi.jn   kritiek   is   niet  zozeer  gevi.seerd  op  de   --

`      schuilkelder_maar.wel  _op   het   gewoon.aanvaaï`-.-

den   van   dat   di.ng.      De   i.dee,   di.e   somTi.gen   ?rop
nahouden    :    "als   we   er   ëën   hebben,   zi]n   we
vèilig".      Voor   veel-mensen   is   `het_allemaal

..  zo   logisch,    zo   vo.or   de   hand   lig9end.   .ï.  Maar
-het   t.oeval   wordt  uitgesloten.     Want  wat  ben
-je-met  een   schuilkelder.en  je   bent-'.niet  ver-

wi.ttiqd,"?      Watdan?                                     `       i`
Ik   breek  met  de`.film   de   schui.1kelder   niet
af,   maar  wel    het   systeem  waar.in  men   Gelooft
(met   èen   grote   G)   in   dergelijke   bun`ker.`   A1-
hoewel,   bij   de   premiëre  zat  er  eenTschuilkel-
derverkoper   i.n   de  zaal  .      Die-begreep   de   fi.lm'',-'..
ni.et,   want   nadien   deelde  -hi.j   geniepig   zijn   `    ./,
naamkaartje   ujt  aan   de  mensen   in  de  zaal  .  ,

Och,jev-oeltjevastveiligalsje`.z'o'n         j           '
bunker   in   je   tuin   hebt   liggeh .,-. Maar  wat  als.`
je.`ni.et   thui.s   bent   ?   Wil    jé   je  echt  v.eili.g     Ï         -
voelen,   moet  je  Wellicht   in,je   schuilkelder-.

.      öaam   wonen.      De   bom  mag   dus`ook   ni.et   vallen`
.     bi.nnen   de   kantooruren,   want  dan   ben   je     ge-•zi.en,   en   op  vakanti.e  gaan   kan   ook   niet,   of

net.  op   familiebezoek,   en  ga   zo  maar  verder. . .
i-Het   toeval.      En   zijn   nare   gevolgen...

i     lk  wil   wel   graag   een   grappige   anekdote   kwijt.         ,
`  ..We   fi.lmden   in   een   echte   atoomschuilkelder

'..waarvan   de   gelukki.ge   bezi.tter   eeni60-tal
blikjes   ananas   had   opgestapeld.      We  mochten       .
alles   gebrui.ken,   dus   we  .begi-nen  mét  ,de'scëne
waarin   een   personnage   iets  wil   eten.-We  fi.l-

-men.  -De   acteur   opent.het   bli.k,_eet   van,de.   _     ,

ananas   en   di.e   bli.jkt   bedorven   te   zijn.   Mooi
vooruitzicht   ni.et   ?     Je  mag   er  dus   op  reke-
nen  dat  als  je  ni.et   konstant  je  voorraad   ver-
verst,   het   op   gastronomisch   gebi.ed   wel   eens
zou   kunnen   tegenvallen.      In  de   film   hebben
we   het  vastgelegd   zoals   het  zich   afspeelde   :
de  man  eet  van  het  fruit  en   gooi.t  de  troep
Weg.

Nog  zo   iets  over  die  echte   locatie.      De   ei.ge-
.    naar   had   zelfs   verzuimd   een   wc.aan   te   bren-

gen.      Wellicht  verwacht   hij   de   holocaust   nog
niet   zo   snel.   Oftewel   zal   hij   veel   ri.jst           `
moeten   eten.      '`    ..`-          T:  ..,..,,

Natuurli.jk   is-dat-'schuilkeldergedoe.een   eli-`,
tezaak,   maar   het   gaatv'ditmaal   niet   om   een      .
statussymbooi.     Want  de   bezitters   in   kwesti.è

Íä:te:e#mni#j:=:'d:á::o5:  #:ku|hËïg::.m:?t
ment  zouden   wel    eens   ongenode   gasten   kunnen
opdui.ken,   en   dat   i.s   ni.et   de   bedoeling.  ..

Tegen   een   mi.nimumprijsL  van   1   mi.1joen   BF.

(ofte   70.000   gulden)   kan   je  dus   gerust   zegg-en     `
dat   een   schuilkelder   niet  demokrati.sch   i.s.
Het   i.s   ook  vreemd   hoe  men   het  mogelijk   acht
om   nadien   nog   i.n   leven   te   kunnen   blijven.
Ik   heb  urenlang   gepraat  met   verkopers,   met
mensen   van   Doel.       Ik   heb   de   man   in   mi.jn   film
eruit   laten   komen,   dat  wel,   maar  wat   hij       `
aanschouwt   is   een   puinhoop.      Hi.erop   ze=ggen
zogenaamde   specialisten  wel   dat  na   drie  dagen
de  radi.o-akti.viteit  weg   i.s,   maar   een   dokter
drukte  `er  op  dat  de   aarde   en  'het  water   be-
`straald   is   geweest,   tot  30   cm  di.ep   zal   men
moeten  graven   om  niet-radio-akti.eve   grond
boven   te   halen.

Verkopers   verwijzeri   naar   Hiroshima.eh   zeggen   :        ,
"Ja  maar,   daar   i.s   alles   verni.etigd   geweest     -

omdat   het   kartonnen   en   li.chte   houten   huizen
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waren,   hier  zal    er   nog   veel.overeind   bli.jven
staan."     Wat  er   buiten  qua   leven  'vern`i.etigd
i.s,   daar  denken   ze   niet   aan.

Als   heel   de  natuur  aangetast  y/erd,   zal   nor-
maal    leven   wel   ni.et  meer   kunnen   !

--)~

Dit  zijn  de  vragen  dië   i.k  wi.l   oproepen   bij    ,
de   ki.jker.    ik   spreek  ni.et   ván   een   bom.in   de
de  film,   het   kon   evengoed   een   ontploffin-g
in  een   kerncentrale  zijn.      Fei.t   is   zeker.:
de  gei.gerteller  duidt  aan  dat  er  een   enorme
radioaktiviteit  aanwezig   is.
Gedurende   36  minuten   van   de   50  minuten   du+en-
de   film,   zitten  we   i.n   de   schuilkelder   :   bu-i-+-
ten   is   iets   verschrikkeli.jks,  aan  de   hand.     -
Als   de  man   ui.t   de   kelder   krui.pt,   voel   je   de
reaktie   :   oef,   hi.j   i.s   bui.ten.

.'

Ik   had   over  dit  onderwerp  een  dokumentai.re
kunnen   maken,   maar   di.e   zou   de   emotionele   im-
pakt   gemi.st   hebben,   te  rati.oneel   bij   de  fei-.
ten   blijven   hangen   zijn.    .De   i.denti.fi.catie
speelt  een   grote  rol.      Ik  wil   noch  commer-
ciëel   zijn,   noch  voor  een  eli.taire  avant-.
garde   fi.lm  maken.      Ik   wi.l    filmen   voor   een
groot   publiek.      En   het  middel   dat   ik   aanwend
i.s  de   super-acht.

Tja,   men   zal   wel    beweren   dat   zulks  .vakanti.e-
fi.lmpjes   zi.jn.     Maar  dit   i.s   nog   betaalbaar.
Ik   ken   er   zoveel   di.e   willen   op   16   mm   draai.en.
Maar   het   bli.jft   bi.j   vage   plannen  want-dat         -

`r       kost   een   bom  geld.      Wi.j   hadden   nu   reeds   een^           .   produkti.ekost   van   om+en.   bíj.de   5.0.000   Fr,       '.

terwi.jl   iedereen.grati.s  heeft  meëgew'erkt   !
Ik   ben  een  fervente  voorstander  van  de   super   8.
Kijk,   als  je  een  tekenihg  maakt,   dan  maak  je
eerst  een  schets.     En.wat  je  op  een  notablok    L
kan,   kan  je  zeker  op  een   schoon  wi.t..papièr.
Wel,   een  _super  8,   wil'je  dat   i.e  goed   wordt
bevonden,   dan   heb  je  er  even   hard  werk  aan  als

.  ,         met  een   16  mm.     Maar  de  e'erste   is   betaalbaar.

-Ik  doe  'verder.      Mijn  jolgende   film  zal   hande-
len  over   1981.      Een  -beetje  de  robot-mens  .ana-
lyseren.     Dat  is  dan  ee.n  ander  verhaal.

W.i11y
\

FILMS   OVER   DE   ATOOMbREIGING

be Greef

De  produktie  van  films  over  de  atoomdreiging  komb
op  gang.  We  beschreven  er  Lwee  in  diL  nummer   :
Privát.  Shelter"  van  Alex  de  Geet  en  ''Armoede  van
de  +oekomst"  van  Solidariteits  Films.  Tíjdens  de
atoommaand  van  de  VPR0  in  augustus  werden  enkele
voortreffelijke  Nederlandse  dokumentaires  getoond,   ,q
m.n.   ''Het  Beest"   ,   een  portr-et  van  Samuel  Cohen,
de  uitvinder  van  de  neutronenbom.   (  De_teksten  van
die .dokumentaires  zijn  trouweris .voor  f -7,50  bij
de  VPRO  te  besLellen  -giro  259600,   onder`vermel-
ding  van  "aLo'oribrochure"   ) .

Maar wie  een  film  over  kernenergie  of  over  kernwa-
pens  wil  vertonen  kari  ook  naar buitenla.ndse  films
grijpen.  Voor  Nederland  is  er  door  ''Film  &  Wetep-
schap  een brochuretje .gemaakt: "Energie  in  Beeld" ,
waarin  de  films  die  in  Nederland  gedistribueerd`
worden. over  atoomsplijting  en  z'n  gevolgen  en  de
akties  ertegen.   "Film .en  Wetenschap"Postbus  5950 ,
Utrecht.

'
\,-

Van  de  films,  die  oúer  dit  onderwerp  in  Belgie  te
verkrijgen  zijn,  hier  een  lijst.je:    `

Atoomoorlog
"Dr.   Strangelove",   Stanley   Kubrick.   USA   1964,
94  min.,   fiktie,   Smalfi.lmstudi.o

\

"The  T^Tar   Game",    Peter   Watkins,   G.r.Byi.ttanië,

1965,   50  min.  ,   fi.ktie,   Progres   Fi.lms

"Híroshima  Mon  Amour",   Alain   Resnais,   Japan,
1958,   fi.ktie,   Toekan  Films

Kernenergie

(kerncentrales   :  in.planti.ng,   qevaren,   verzet)

"Nog  meer  kerncentrales.',   Perr`Mannstaedt,
r)enemarken,.1976,   50   min.,   dokumentaire,       -
Fugitive   Ci.nema.    `

"Condamné  á  réussír".,   Cinë   lnformations,   Fr.ank-
ri.jk,   1976,   55  min. ,   dokumentaire,  fugi.ti.ve
C i nema .

"The  China   Syndrome",   James   Bridges,   USA   ,
1979,122  min„   fikti.e,   Smalfilmstudio

"Fiction",   Gerard   Holthuis,   Nederland.1980,

50  min. ,   fiktie,   Film   lnternational

"The  LaLst  Ress-ort",   Dani.el    Keller,   IISA,`

1976,   60  min.,   dokumentaire,   Fugi.tive  Cin.

"Armoede  van  de   toekomst",   Éob   Entrop,   Ne`-

derland   1980,   35  min.,   dokumentaire,   Bevrij-
di.ngsfi1ms

•   3)   Aanverwantè

"De  Bom",    Robbe   De   Hert,   Belgi.è.,   1969,   30

mi.n. ,   fi.ktie,'  Fugiti.ve   Cinema

"Deense  energie",   Perr  Mannstaedt,   Dene-
marken   1978,   47   min.,   dokumentai.re,   Fu.-
gi ti ve . C i nema

31

"I'aul  Jacobs  en  de  Atoomafia",   Jack.''lillis
en   Saul    Landau,   USA,1978,    60   min.`,   doku-
mentaire,   Bevrijdi.ngsfilms.`
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EEN   NIEtJW   LIED  OP   DEN  BANGEN   TIJD
Strijdkultuur  kuri  je  ook,  of  zelfs  vooral
zien  als  de  kultuur  van  de  mensen,   die  in
strijd  zijn  Legen  maalschappelijke  onge-
lijkheid  en  maatschappelijk  onrecht.  Niet
gemaakt  door  professionele  kunstenaars
dus,  niet  uiEgevoerd  in  theaters  en  muziek-
centra,  niet  uitgegeven  als  bladmuziek,.
niet  tentoongesteld  in  galleries.  Het  is
gebruikskultuur;  het  zijn  vaak  akLuele  mo-
mentopnames van de  strijd,  die  zelden  of-
ficieel  gepubliceerd  worden:  de  muurschil-
deringen,  die  overgekalkt  worden;  toneel-
sLukjes  voor  éën  keer  en  dan  vergeten;
liedjes,  die  verspreid  zijn  op  gest.encil-
de  blaadjes  en  verloren  gaan    langs  de  rou-
te  van  de  demonstraLie  of  het  aktieter-
rein.  Overal  waar  sLrijd  is,  kun  je  zul-
ke  kultuuruitingen  vinden,   al  moet  ik  kon-
stateren,  dat  je  ze  in  vakbondskrin+gen  bij-
zonder  weinig  tegen  komt.   (  Daar  wordt
misschien  ook  minder  strijd  gevoerd.   )   In
Nederland  zien  we  vooral  binnen  de  bewe-
gingen  Legen  kernenerg-ie  en  kernwapens  en
de  kraakbeweging  dib  soort  kulfuur.  Hier
volgen  enige  voorbeelden  van  hoe  muziek  en
liedj-es  in  de  anti-kernenergiebeweging
gebruikb  worden.   De  s±rijd  tegen de aLoom-
industrie  duur  al  zo'n  Líen  jaar,  maar  pas
de  laatste  jarën  begint  ze  massale  vormen
aan  te  nemen.  Uit  de  tijd  van  de  eerste
grote  internationale  akties tegen de  in
aanbouw  zijnde  centrale  van  Kalkar  dateren
ook  de  eerste  liedjes.   In  de  Bondsrepubliek
had  men  al  een  uitgebreide  ervaring  met
akLies  en  liedjes   (  die  ook  versi>reid  wor-
den  in  liedboekjes  en  zelfs  via  een  aantal
grammofoonpla±en,   )   en  bij  die  traditie
sloot  de  Nederlandse  beweging  aan.   Een  van
de  eersbe  groepen,  die  zich  hier  aktief
voor  inzette  was  de  Nijmeegse  straatmuziek-
groep  Kladderadatsch.   In  hun  boekje  "onaan-
gepast"  kun  je  onder  andere  vinden,  hoe  ze
de  Duitse  canon   "WehrL  euch"   (   laber  voor
talloze  akties  gebruikt  )   omgezet  hebben:

K!cilkar,   ÄLmeLo,   Doáeibaa;Ï.dez,oos  en  Co,
cïrmen  í,m  eïkamáer.,  ver.zíe±  ie  en  ver.amder.,   ebc.

Een  lied  van  Kladderadatsch  valt  te  belui-
steren  op  de  LP   "Bauer  Maas"    (   Pass-Opla-•bel  ) ,  waarop  verder  prac'htig  materiaal
van  o.a.   Frank  Baier,   Schmetterlinge  en
Walter  Mossmann.   De  teksE  is   geschreven  op
een  melodie  van  Vuile  Mong  en  hier  volgt
een  van  de  koepletten  en  het  refrein:

de  dpeógenáe  orkaam
nader.t  onE3e  btökken
r.aáítoaktóeve  woZ,kem
doen  on23e  l<eí,en ver.stökken
tn  áe  schadiÁib  van  áe  macm
spoken  spLí,jtsí;of  gi,eren
ur.cïni;uïri  hagez,  ver.scheur.t
de  bomgn,   áe  p7n:riem, de ái,er.èn

r,efr...
t;e  voor.schójn ul,t;  áe ketder.s  waar we  sehuótem
áe  aar'áe  Laten wój  orirs  ni,eí; bevukz,en
áe  tuchb  dhe  adem±  over  onze  vezáe:n
áe  boáem>   eeumgrilc[irig  bewer.kí,  áoor.  he7,áen     `
ri.ee,   áe  r.ooft  ori.8  ni.et;  het; reeht  te  teven
neeeeeeeeee
van  23orL  en wÉná  dke  cins  gezond,heóá  geven
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Vervolgens  een  liedje  van  een  jaar  of  vier
geleden,   gemaakt  door  he±  Tilburgse  koor
SolLIEDair.   Het  is  een'samenspraak'tussen
de  atóomlobby  en  het  volk   (  Voor  de  muziek,
zie:"LIEDBOEK  VAN   DE   STRIJD",   Uitg.   De   Uit-
buyt,   Wageningen. )

-  sLí;rrme  her.em.   en het  afval,  waar  gac[±  da±  heem  ?
ts  áat  dan rri,e±  sLechb  voor.  rriensen  em  dáer.en  ?

-tja,   ást  af:val  ós  wcti; moeí,Zi,jl<,   't  í,s  ook  23o
vee7,

rnaar.  wój  stuáeren  op  áa±  probz,eem
-  maar  rriónher.e.n,  als  u  da:b  dcm  nog  sÍ;eeás  rri,e±

ü'eÉ3t
wacrr'om buift  u  da:n  door'gaän met bowJjJen  ?

-ber.r.or.óste.n,   eccbr'emósten, ' ái.Í;  gaab  te  ver.
wan±  áe  voc)rú,tgamg  2Íet±en wí,á  voor.±

-  maar.  als  d;uÄzenáem rne:risen  zgi,ch bLi,áve:n ker'em
begem  dáe  crnztm,   da:m  vr'agen wí,ó   oris  af
wóe  zri.án  da:n  die  ter.r.or.ósten
wí,e  23tán  áa:n  dke  vui,Le  estr.e:rri:Èsben  ?
áaí;  zójn Wóá  ni,et  !
me:i'isen  b7,óó f  dacïïi  riet  l<kál<en
dcie  i,ets,  voor.  heí;  ±e  Laat,  í,s   !

In  1978  schreef  de  Nijmeegse  Stadsguerilla•een  lied  met  als  motto  de  leus  van  de  Anti-
Kernenergiebeweging  "Liever  nu  aktief ,   dan
morgen  radioaktief " .

Onz3e  wegwerrpi,ndustTi,e  draaü  oïJ  steeás  meer  ener'--
É7-,:é?

De  pr.odukti,e  di,e  moet  gr.oeí,en,  kan riet  sche7,en
hoe

en  orrwtLZ,e  vc[irL  d.e  gr.oeó,   de  moáe:rrne  heí,7,í,ge  l<oet
gacm  E3e  ri:u  aí;oïrien  sp7,iáten,  want  heí;  gas  r.aakt  op.

We  m.oeten  bij   aktie-1iederen  een  onder-
scheid  maken  tussen  door   (  schrijvers  van  )
allerlei  groepen  die  regelmatig  optreden
gemaakt  materiaal  en  liedjes  die  spontaan
voor  of  tijdens  een  aktie  ontstaan.t.  Van.  de
eerste  kategorie  hebben  we  nu  een  paar
voorbeelden  gehad;  we  zullen  er  nog  enkele
tegenkomen.   Kenmerkend  voor  de  tweede  kate-
gorie  is,   daL  het  meestal  teksten  zijn,  die
gezongen  worden  op  een  populaire  of  in  ie-
der  geval  bekende  en  gemakkelijk  te  zingen
melodie.   Veelvuldig  wordt  hierbij   gebruik
gemaakt  van  het  Nederlandse  smartlap-  en,
schoolliedrepertoire.   De  teksten  zijn  over
het  algemeen  niet  diepgravend,  maar  wel
duidelijk  en  voor  het  doel  heel  geschikt.
Vaak  zijn  er  ook  variantenvan dezelfde
tekst  in  omloop  of  komen  we  bepaalde  re-
gels  in  verschillende  liederen  tegen.  Hier
een  nieuwe,   omgefunktioneerde  tekst  op  een
spotliedje  uit  de  tweede  wereldoorlog:

Op  áe  h.oek  van  áe  st,raci,±  sbacti  eeïn  l<eï.riÁ3en±r.aLe
Zouáen wóá.   z3ouden wöó  vi,er.  en  t;acht;óg  halen  ?
Wcm±  áe  Shetz,  en  áe  Staal;  mak.en  l<j2]m:kaácwer.s
meí;  T/er.oLme  en  áe  VMF,   wer.k  vc)or.  doodki,stgr.cwers.

In  april   1980  vond  in  Middelburg  een  mani-
festatie  plaats  tegen  de  centrale  in  Bors-
seleo   Daar  waren    optredens  van  o.a.   het
koor   "De  Eenheid",   Fanfare  SL.TutEemis,
Drukwerk,   SoLIEDair  en  heb  SpektakelorkesL.
In  de  demonstraLie  speelde  o.a.   "De  Loe-
iende  Koevoet",   huisorkesb  van  de  Amster-
damse  kraakbeweging.   En  zij   zongen  een
tekst  uit  de  illegale  uitgave  van  "Asterix
en  de  Kerncentrale":
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We  hebbe:n  poep  aan  áe  rrru:ur  vam .áe  eení;raz,e  ge-
smeer.d

Vi,md  de  da:±  ní,eí;  vóes   ?  vi,má  óe  ácc±  náeb  vi,es   ?
HeLemaal nóet,  heLgmaal ri;ieí;
I,eve  áe  geLe   z3on   !

En  de  volgende  tekst  werd  gemaakt  op  de
populaire  Zuiderzeeballade :

'K wót  u ver.haLen van  een ker.neentrale
áke bóái'ia was  ontpz,ofí;.  u heeft  geboft
Nou náet  meer.  í3eur.eri.,  ril<s  l<an  gebeuren
da±  z3egt  de  di,r.ek±eur  -en  da's  ge.en  sehofí;
Hi,i  weet  toch  ool< bz,i,ksems  goed  vcm  de  kcmker.   .

bm  orLs  bLoed
Wee  áegeen,   dóe  áaar  aa:n  sterwerL  iïioe±

Mor.gen l<n:n  het  hi,er.  gebe7Ár'en
Ongez,ukk.en  23oru3er  taL
Rco'rïpen,   dáe  u  zuZ,t  betr'euren
Har.r.ósbwr.g  ós  over.al

Laai; u rieb  fopp`en,  wóá  moeten  dit  sboppen
Raái,oak±kvóbeí,t, tob i,m  dë  eeiÁwógheÉd.

Pinksteren   '80:   twee  manifestaEies.   Tij-
dens  het  tentenkamp  in  Valburg  werd  mid-
dels  een  ultimatum  aan  de  regering  het
startsein  gegeven  voor  de  aktie   ''Dodewaard
gaat  dicht:.  De  Nijmeegse  Stadsguerilla
speelde  daarop inme±  een  lied:

He± partemerï±,  áaar  l¢um  áe  vcm  opaan
sehui,ft  de  besz,óssb:rig  op  áe  ln:mge  baccm
Door  de. hu.fter.s  vcm heb  kabbmeí;
wor.dí;  í,e  ook  rïi,eí;  sbopgeE3et
en  Doáeii)aará wor.dÉ  áus   . . .  bezet;

In  lrmuiden,  waar  een  demonsLratie  plaats
vond  begen  de  afvaldumping  in  de  zee,   zong
Werktuig  uit  Eindhoven  een  anti-dumplied,
op  de  melodie  van  The  Drunken  Sailor.

BaL  Óe  Vú,st,   VeThef  je  sÍ;e:rrmeh
om  een  toel¢omst  af  te wenáen
áa±  alz,een  nog  grcïten  zïwerrmen
er.gens  í,n  de  Noor'á2!ee
Hé.   hé  en  stop  ái,e  á:umpbng   (   í303   )
Wa:ri:±   die   23ee  iTioet  Leven.

En  toen  kwam  de  blokkade  bij   Dodewaard  op
ls  oktober.   Uit  de  basisgroepenoveral in
het  land  demokraties  tot  stand  gekomen.
Tal  van  "kulturele  groepen"   zegden  spon-
taan  hun  medewerking  toe  om  h`et  tentenkamp
wat  op  te  vrolijken/hitsen.   Onder  andere
een  prima  agitatorische  akt  van  Diskus  uit
Rotterdam,   de  Fanfare  van  Eeuwigdurende
bijstand   (  van  het  Veulpoe`pers-syndikaat  )
en  het  programma  "Wij   zijn  nie±  af  te  koe-'
len"  van  Proloog.   Rapalje  uiL  Utrecht
heeft  ook  een  omvangrijk  anti-kernenergie
repertoire  waarin  o.m.   een  lang  lied  op
de  wijs  van  het  kampvuurliedje  "de  toren-
spits  van  Bommel'.'   En  dat   zongen  ze  daar:

W,i  gaam U  tm  di,t3  Li,eá ver.halen
't  gebe:iÁrde  bn  een úterwacmd
met  een  grobe  k.erneentr.aLe
aa:m  de  r.amá  vcm  Dodeibaa:r.á
Om bezet:ting  te  voor:komen
haá  áe  M.E,   een  dkák  door.boor.á
De  WaaL  begon  er  woes±  ±e  str.omem
spoeLde  dí2  l<oepeL  wi,t  de  poor.t
Ref.r. :  En  temódáen  van  de  hel<ken  en  de  paLen

dï.eef  áe  l¢oepe7,  vccn  áe  l<errncerïí;r.ale

Bij  elke  aktie  kun  je  het  melodietje  van

de"dikke  dominee"tegenkomen.   Steeds  weer
nieuwe  kouple±ten,   al  naargelang  de  plaa±s
van  aktie:

En  ee±  geen cïppettaart
wi,t  de  buwr't  Vcm  Doáe:waccï.á
Daar  lcr'i,ig  áe  kamker.  vcm
onder.  je  her.serïpcm.

Meestal  is  het  een  kombinatie  van  een  eet-
waar  met  een  plaats  waar  een  cenLrale
staat  -  mosselen,  Borssele;   frikandeau,
Almelo;   Tus  d'   Orange,   Tihange  -behalve
deze:"accepteer  geen  muilkorf   in   de  buurt
van  Bokdorf .  "

Op  zaterdag  25  oktober  1980  demonstreerde
15.000  mensen  bij   Mol   in  Belgie  tegen  Eu-
rochemie.   Ook  het  wagenspel  van  Bergeyk
was  er  en  de  muziekgroep   'T  Muziek  die
de  bewerking  van  een  oud  bruiloftslied
speelden,  bewerkt  door  volkslied-op±eke-
naar  Harrie  Franken:

'nen  au±o  zonder. wóezen
'nen  otófanÉ  op  dje  pZ,ee
'nen neus  mee  zewe  gaote

gi;i'ig  wc[±er.  í,m  de   2}ee'rten__üiger.1rlee   'nen    tr.öwr.ómg  Cm

óa  áè    l<an nog  bestcu)n
mer.  '   Mo7,  ái,e  Í;egen  dagtieh± l<m
dè    l<cm  toeh  náe  besí;c[on

Meer  oud-Kempische  liederen  werden  door
Franken  bewerkt  en  zo  gespaard  voor  het
archief .  Bijv.  het  in  de  Kempen  populaire"De  wereld  vergaa€"   daf  ook  van  Werktuig
'n  aantal  nieuwe  kouple±ten  kreeg.

Gtnder.  ón  ' b  veLá  sbaa±  een  kernoeïï±r.aLe
Sptótsb  men  a±oom í,n  een  tr'oi'm'iet  vcm  tooá
Komt  eri  een  Z,ek  oï  een  seheiÁ]?  ón  d;áe  tr.orm'nez,

±3  Wi.áá  de]'i  o"±r.ek  op  sl?er.i)ens  ri,a  dooáKerneïner.góe.  daar.aan vaLt  te  verdáene:n
ern  al8   't  om  getá gaa:b  áam hebber4  ze  hcmsb
'T  23_ftl  dóe  riánher.en  een  23orig  úin  áa:k  áalóól<
om  drie  paa:r  een±en  áe  wer.eLá ver.gac[±

éz."
E=
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Zie  voor  de  originelen  van.  bovenstaande
voorbeelden  het  boek  "Liederen  en  dansen
uit  de  Kempen"  van  Harrie  Franken,  Uitg.
Het  Brabants  Heem.  Het  anti-dumplied  uit
lrmuiden  werd  voor  de  `Kempen  bewerkt  door
een  annonieme  groep:  `

BaL  áe  vuksí;,  verhef  áe  ste:rmrieyL
om  een  toekomst  af  te Üenáen•   üoZ,  meí;  straLi,ng,  nkei;  Í;e  Í;e:rrmen

ergeils  ón  de  Ke:rrpen-    .
Hé,   hé  en`  sti)p  d;ke   d:uirrpbmg   (   303   )
De  na:bu:ur  moef:v  Z,eve:n.

In  Almelo,   in  juni   '.81  werd  tijdens  akties
dit  liedje`    verspreid  per. sLencil  -  het.
gaat  over  de  zogena'amde   "Brede  Maatschap-

pelijke  diskussie," die  in  Nederland  van
overheidswege  georganiseer.d  wordL' en  die
door.de  anbi-beweging  op  z'n  zachtst  ge-`
zegd  scepties  ontvangen  wordt:

We  we±en ri.u  ria  heeL  veet  áeiïionstr'e¥.en..
er  valt :yïóeí; .rrieer.  be  pr.a±en  iTiet  ti,e  her.en
Eem  ech±e  a±oomsí;aa±,   als  het  zo  door.  gaa:± .   '~ `.
Äkí;óef.  gac[n we  ons  áan nu  ver.zetí;en
Doáewacmd,  Borssete  em Petten
Neeeeeeeeee   !
En  al  hwn  cïnáer.e  p?amen  E€yLlem we  bez,ei;te,n . ! `

(

N.B.:   Di±  arLikel±je  was  al  klaar  voór  de   .
ak±ieweek  in  Dodewaard  van  eind  september'81.   Bij   de  blokkades  van  Dodewaard  en  tij-
dens  qe  massale  demonstraLie  in  Arnhem  op
26   sep±ember  werd  gezongen  uitreen  bundel-
tje,   daL  gemaakt  en  verspreid  werd  door`
mensen  uit  Delft:"Zing  de  kernenergie  de
¥Jereld  uif".   32  bekende  en  minder  bekende
meezingers,   te  bestellen  op  he±  volgende
adres:   facoba  van  Beierenlaan  57,   Delft,
t.n.v.   Anton.    (   50   cent, plus'  verzendkos-
ten) .
Im  een  blmÁw,   b7,cr:uiD>   b7,cr:iÁp,   bz,cr:uijJ,   b7,c[u:]j)  po7,íF
•daar  sbonáen Ímee  M.E.er: -l;:èi pá]mank ti,ezcmá

en  de  ene  haá  een he7,m  em  een  schklÁl
en  de  amjler.e  haá een k"ppeL              `          i
Di,e  moes±em  naar  een  l<erri}eerïbr.ale  gaan
om beboger.s  weg  te  sturen
En  die  szoegen  z3e  h,e±  zi,ekenhris  macïr.  i,n
Zo  rria:l<jzn  ze  gpaag -ove:r..uren    .

Hier`naast  en  op.  de  vc>lgeride  bladzijden  -
nog  meer  an±i-atoomreper±oire :

121
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"NAVOSTAAT"

(van-het   Symptoom-koor   uít  Gent),
(muziek    :    "Terrori.st   van   de   Veulpoepers).

t..

'k  zou  niet  gere  willen  leven
in  een.1and  van  haat  en  nijd-

:iafaË:?:?äF+3:?ai:vé?:fr:?:en`̀
,

E±fEi  :  #=::S:==:  :ÍÍ  :=agív??Ïi-äík  )   2  X

het  evenwicht  wordt   steedsJverbroken
w'hebben miljarden  te  veel
is  het  dan  een  onruststoker
die  niet  stapt  in  het  gareel

duizend  bomnen  en  granat_en  .
voor  vrede  go¢,en  vaderland   .
maar  we  krijgen  in  de  gaten    .r.
wie  wapens  wil  hier   i-n  ons' land
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LIEDJES
"NUCLEAIRE    NEERSLAG"

(van   de   Nederlandstali.ge   popgroep   FRONTAAL
uit   St.    Niklaas)

het  duurt  nu  al   1ang  voor  de  zomer  verschijnt
nergens   een  bloem  te  bekennen
de  sneeuw  ligt  al  jaren  uitgespreid
van  de  ardennen  tot  het  strand,  alles  ligt:

bevroren  ín  de  kou
men  blijft  wachten  binnen,  waar  de  kachel  brandt

refreí.n   :

Goeie  morgen  luisteraars,   hier  volgt  het:  weer-
bericht

Ukkel  verwacht  voor  vandaag  en  volgende  nacht
over  de  kust  en  het  binnenland
een  nucleaire  nucleaire  neerslag

iedereen  blijft  hopen  dat  het  ooit  zomer  wordt
van  de  natuur  geen  enkel  teken
de  bossen  blijven  kaal  en  verdord
de  natuur   is  aan  't:  sterven,   bloemen  blijven  in

de  grond
men  moet  maar  best  niet  denken  dat  het  nog  ooit

warmer  wor'd t

ik  zal  je  vertellen  uit  de  tijd  van  de  zon
'k  heb  voor   jou  geen  bloerri  kunnen  sparen
die  tijd  is  helaas  lang  voorbij
wij   waren  toen  zo  gelukkíg  wameer  de  lente  de

kou  verdreef
alles  kreeg  weer  mooie  kleuren,   geen  stukje  ijs

dat  overbleef

DE   MOEDER   VAN   DE   BLOKKADEUR

(  Verspreidt  op  stencil  tijdens  de  recen-
te  akties  in  Dodewaard.)

Hand  in  hand  bij   'E  afscheid  nemen
staat  een  moeder  met  haar  zoon
BuiLen  wacht  hem  de  politie
eist  hem  op  meL  harde  toon
Hij  moet  mee:   hij   geeft  gezeten
in  blokkade  Dodewaard
Moeder  heeft  hem  niets  verweten
en  ze  zegL  terwijl  hij   gaat:

Refr . :
Hou  je   goed  mijn   jongen
Wees  ervari  doordrongen
dat  je  hebt  een  grote  taak
voor  een  goede  zaak
Eenmaal  in  de  kerker
maakt  mijn  troost  je  sterker
rong,   je  doet  slechLs  je  burgerplicht
want  Dodewaard  moet  dicht

Moedig    staat  hij  voor  zijn  rechters
Met  eerï  glimlach  op   't  gezicht
s'preekt  hij  van  zijn  overtuiging"Dodewaard  "   zegt  hij   ''moet  dicht"
even  trillen  hem  de  lippen
als  hij  dan  zijn  sLrafbijd  hoort
Maar  dan  denk±  hij  weer  aan  moeder
en  hij  hoort  haar  laatste  wggrd:

Refr . =
Hou  je  goed  mijn  jongen,   etc.
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ZON,    WIND,    WATER

(   Liedje  van  Harrie  Franken  en   'T  Muziek.)

wi.i   zijn  eens  gaan  wand'len,   de  dag  was  reed  ver-
sluiers    van    de      mist  hingen    over        onze

bleken,       d'   aarde  zoog         de  rust       om  weer  op

kunnen      .   staan,  .wat  we       nemen  van  deze_   -           '   '    1  ,i-\         _   -[,I--1-1-1--111-------- Illlr- IllL- - - - - - ]c|-----|||||r--||||r--iiiiii=iiiEËÉiiiiiiiiii. - - - J - - - I - -- 1-'  +r' l   I -'        '  r-l    +1   +r
grote  waarden.vuuren   aarde  zij  zijn  de  grote
rijke  aarde      moetweer schhon inhaarworden terugge~

kracht .
bracht .

REFRE I N :
zon,   wind,  water,   dat  zijn  de  grote  waarden,
vuur  en  aarde,   zij  zijn  de  grote  kracht.
wat  we  nemen  uit  deze  rijke  aarde
moet  ook  schoon  in  haar  worden  teruggebracht.

wij   zijn  eens  gaan  wand'len,   de  dag  was  reeds  ver-
streken,

de  lucht  die  was  zo  donker  en  kierend  scheen  de
maan .

sluiers  van  mist  hingen  over  onze  beken,
d'aarde  zoog  de  rust  om  weer  op  te  kunnen  staan.

wij   zijn  eensgaanwerken,   't  was  bij   't  ochtend-
8loren'

de  zon  bescheen  de  vruchten  en  gaf  ze  levenskraclit.
in  de  blauwe  lucht  zong  de  leeuw'rikboven  'tkoren.
ov'ral  om  ons  heen  dansten  vlinders  in  hun  pracht.

wij   zijn  eens  gaan  spelen.   de  wind  die  dreef  de
wolken  voort .

en  bestoof  de  rogge  in  zijn  goudgekleurde  kleed.
we  hebben  vaak  de   zangen  van  de  wilde  wind gehoord,
als  hij   fors  en  zwierig  de  molens  draaien  deed.

wij   zíjn  eens  gaan  dansen,   spelend  op  vioQl  en
flui t ,

muziek,   die  komt  tot  leven,  wanneer  wij  samen  zijn.
onze  klanken  dreven  met  een  wonderschoon  geluid
door  de  reine  luchten,  verjagend  gif  en  pijn.

" A KT I V I TE I T "

(van   de   nederlandstalige   popgroep   FRONTAAL
ui.t   St.   Niklaas)

vrienden  als  ík  sterven  wil
en  een  middel  dient  gezocht
ligt  de  methode  voor  de  hand
geen  wapen  dient  gezocht

Refreín   :

Ja,   ik  hou  zoveel  van  de  radio-aktiviteit. . .

er  hoef t  echt  geen  verbeelding  bíj
't  is  eenvoudíg  en  probaat
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want   't  is  reukloos  en  onzichtbaar't  laat  geen  sporen  na

een  kleine  dosi§  ís  voldoende
mits  ze  kort  en nijdig  ís
zo  krijg  ik  kanker  leukemie
en  dat  is  toch  niet  mis

kom  laat  du§  alle  1]elgen
vriendelijk  aan  hun  einde .komen
kies  voor  die  ministers
die  kerncentrales  bouwen

KEFümopROCK

(  Een  lied  van  Vuile  Mong,   te  vinden  op
z'n  nieuwe   L.P.  , )

eerst  een  kernkop  in  uw  kon±  dan  ont-

wij  de  lont  en  trakteren  land

36

volk  op  een  championnewolk  honderd

en  de    strijd  was  Weer  verloren

koop  daarom  je  kelder  nu  of  een  kern-

vrije  paraplu .overleven  word€  echt

ijn  temidden     een     atoomwoestijn

'L  voorspel  is  nu  al  begonnen
even  stoeien  meL  pionnen
olympisch  sbrategospelen
laEer  oorlogsbaferelen

winden  zaaien,   stormen  ooslen
in  het  westen,   in  heL  oosten't  is  crisis  en  de  industrie
wil  wereldoorlog  nummer  drie

koop  daarom  je  kelder  nu: . .

"SLUIT   JE   0GEN"

(ui.t   "De   Kern   Van   De   Zaak"   van   TENTAKEL)

A11es  proper,   alles  clean
Van  binnen  alles  rot
Maar  van  buit:en  niet  te  zíen
Sluit  je  ogen,   alles  is  gelogen

A11es  proper,   alles  clean
De  Wereld. die  draait  zot
Maar  dat  willen we  niet  zien
Sluit:  je  ogen,   alles   is  gelogen

A11es  proper,   alles  clean
Uw vrijheid  wordt  beknot
En  dat  is  u  aan  te  zíen
Sluit  je  ogen,   alles  is  gelogen

Alles  proper,   alles  clean
Het  kankert  in  je  bot:
Maar  dat  merk  je  pas  nadien
Sluit:  je  ogen,   alles   is  gelogen

A11es  proper,   alles  clean
Veel  mensen  gaan  kapot
Maar  dat  doet:  u  niets  misschien
Sluit  je  ogen  alles  is  gelogen

A11es  proper,   alles  clean
Geloof t  u  maar   in  God
Naar  zijn  gebod  moet  u  niet   zíen
Sluit  je  ogen,   blijf  het  maar  gedogen.

'` ATOM I STENL I ED "

(van   het   Symptoom-koor   ui.t   Gent)     .
(muzi.ek   :   Petroli.stenlied)

Wij   2ijn  de  atomisten
dat  is  een  leuk  bestaan
toen  wij  dat  eenmaal  wisten
zijn  we'r  mee  doorgegaan
omdat  het  zo  goed   stralen  kan
en  zo  ontzettend  brandt
verdomd  dan  plaats  je  een  raket  in  ieder  Nat:oland

refr.   :  Hier  raketten,  daar  raketten
raketten  in  overvloed
want  je  weet  toch  nooit
zonder   slag  of  stoot
joepie  alle  russen  dood

Kollega's  atomisten
sluit  u  bij  ons  aan
laat  ons  geen  tijd  verkwisten
om  aan  de  slag  te  gaan
en  heef t  er   iemand  een  bezwaa.r't  ls  infantiel  gejank
we  brengen  het  wel  voor  mekaar
voor   't  heíl  van  ons  belang.
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ESI:§HqOWNIEUWS
Door  Willy. De  Greef

Ik  wou  wel   een.s  weten  wie  Nicole  WOUTERS
was,   die  zong  van   :   "Nee,   verdorrme,   nee   !"
en  dus  trok  ik  een vloeren  jeansbroek  aan
en  een  proper  T-shirt  en  hop,   op  weg.

Na   een  reek§  omleidingen  kwam  ik  op  de  plaat§
waar   ík.met  Nicole  had  afgesproken.     De  on-
dergaande  zon  lied  een  rood   schijnsel  achter
op  de  gevels  van  de  nette  huizen  met  de  ge-
zellige  tuintjes  voor  de  deur.     Een  stapei
antemes  voor  haar  woning  deden  me  vermoeden
dat  ze  net  waren  overgeschakeld  op  kabel-TV,
maar  nee  hoor.     Haar  vader  doet  in  antennes.
Dus  over  de  concurrentie  zal  ik  het  niet  heb-
ben.

Nicole  merkte  op  dat   i.k   geluk`had  want   eigen-
lijk   had   ze   nu   i.n  de   studio   gezeten.    "Spe-
ciaal   voor  mij   ?!"   dacht   ik   al.      Maar   nee,
de   studi.o   ging   niet  door.   Mooi.

Ik   stel   het   Kultureel   Front  even  voor,   noem
enkele   namen,   di.e   Nicole   vreemd   in   de   oren
klinken.      Geeft   ni.et.      Ze  wil   graag  relax
praten,.   of   het   kan   i.n   een  Algemeen   Beschaafd
Antwerps   ?  Tuurli.jk   !

En  dan.begin   ik  met   haar   te   praten,   lekker
vragen   stellen  en   na   een   half  uurtje  merken
dat  mijn  batterijen   plat  zi.jn.     Tja,   en  dan
begi.n   je   opni.euw,   al   wat  zenuwachti.ger  met
die  rotcassettes  enz. .

Ze   i.s   19,   ëën   jaar   i.n  de   biznes,   ze   heeft
geen   geschoolde,   maar   een   !`bad-stem".   Zegt
ze  zelf.      Even   koetjeskalfjes   en  dan   pang   :

J`e  hebt   sukses   gehad  met  je  nummer   "Dag
Aard e" .

Of  het   sukses   echt  was   wil   ze   riog   even   over-
wegen   na   haar  tweede   plaat,   die  er   nog  moet
komen.      Minou,   de   kat,   loopt   even   voorbij
de   mi.cro,   mi.auw.

En  sta  je  daar  achter,   achter  dat  lied  ?
Oh,   zegt  ze,   dat  moet   ik  wel   even   rechtzet-
ten.      Kijk,   ei.genlijk   i.s   het  wel   een   beetje
een   vergi.ssi.ng,   i.k   bedoel...    het   ging   er
allemaal   om   dat   ik  meedeed   aan   een   wedstrijd
op  de  VARA  en   toen   besloot  mijn  tekstschrij-
ver   (Gerit  den   Braber)   om   een  lied   te   schrij-
ven  dat  in  de   lijn   ligt  van   di.e  jury  op  de
VARA,   zoiets   tegen   kernenergi.e   en   zo.  . .   Met
de   bedoeling  om  meer   punten   te   krijgen   bij
de   fi.nale   !    En   het   is   me   gelukt   :    ik   haalde
de   derde   plaats   !      Daarna   is   er   een   platen-
firma   gekomen  die   aanbood   er   een   single  van
te   persen.   Maar   ik  denk   ni.et  dat   ze   het   om
de   i.nhoud   deden  maar   éerder   om  mijn   stem.

Kijk,   ei.genlijk   ben   ik   ni.et   zo   tegen   kern-
ener?ie.      Luister,   i.k   zou   ni.et   graag  niet
een   kaars  moeten   zitten   's   avonds.      Ik  was
i.n   feite  wat   bang  voor  dat   li.edje,   omdat
het  zo'n   protest-1i.ed   is.      Ik   had   dat   nooi.t
van   Gerit  den   Braber  verwacht.      Nee,   i.k   ken
hem   eigenlijk   ni.et.      Ik   had   schrik  dat   ik
de  mensen  met  zo   iets   ging   afstoten.

Ik  weet   geen   oplossing   voor   al   die   proble-
men   hoor.      Ik   lees   er   niets   over...

Da8Aarde
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En  we   tateren  verder.   Over  de  3.000   exempla-
ren  die   over  de   toonbank   gleden   in   België
(cijfers  ui.t   Nederland   kon  ze   niet   geven,
omdat  er  geen  ci.jfers  waren).     Ze  twijfelt
over   het  eventueel   stiiTiuleren  van  de  verkoop
door   het  veelvuldig  draaien  van  de   plaat  op
de   gewestelijke   zenders   (no9a`1   vaak   West-
Vlaanderen).      Het   is   niet  zo'n   plaat`je   voor
in   de  dancings,   ni.et   commerci.ëel   genoeg.   Het
i.s   eerder   een   li.ed   om   naar  te   lui.steren.   En
als   je   het  ëën   keer   hebt   gehoord   op  de  radio
i.s  dat  voor  velen  al   genoeg,   zegt  ze   zelf.
Ik   heb  go`ei.e   en   slechte   reakti.es   gekregen   op
mi.jn   plaat.      Goei.e,   van   kennissen   en   vri.enden,
ik  weet  niet  of  je  di.e  zomaar   kunt  vertrou-
wen.      En   slechte,   tja   op   een   zender   van   de
BRT   belde   iemand   op   en   werd   mijn   plaat   om
allerlei.   redenen  afgekraakt   en   ze   kreeg  de
titel   mee   :    "De   snertplaat  van   de  maand".   Ze
lieten  daarna   het   nummer   even  draaien  met  veel
krasgeluiden   en   dan   hoorde   je   krak.      Maar

ik  t+ek  me  daar   niets  van  aan,   dat   is   allemaal
reklame.      Ge   moet   ermeè   künnen   leren   leven
dat   niet   iedereen   goed   vindt` wa+  je  doet.

Op  de   vraag   of  ze  verder   wi.l    gaan   in  dat
genre,   antwoordt  ze   :   Ik  denk   ni.et  dat   het
mogeli.jk   i.s,   want  dan   zou   i.k   wel    een   soort
publiek  uitsluiten.      Ik   hou   meer   van   Shi.rley
Bassey,   Tom   Jones,    Connie   Vanden   Bosch,    Rob
De   Nijs.      Niet   het   soort   tekst  van   "Dag   aarde"
Ik  wil    ni..et  de   naam   krijgen  van   protestzange-
res.      Ik   ben   ooit   i.n   Nederland   ergens,   got,
hoe   heet  dat  ook  weer,   uitgenodigd   op   zoiets
tegen   kernenergie,   allë,   en   tegen   het  doden
van   zeehondjes   en   het  afslachten  van   een
soort   berggeiten,   ver   van   hier.      En  daar
stonden  allemaal    kraampjes  met   boeken   en   pa-
pieren  daarover,   maar  dat   is   zo  mijne   sti.jl
ni.et.      Dat  was   een   ni.euwe   ervari.ng   voor   mij,
een   ander   soort   publi.ek  dan  dat   i.k   verwacht-
te,   allë,   met  die   tekst  dacht   ik  dat  dus  wel .

Aan  di.e   standjes   verkochten   ze   van   di.e`witte
pluchen   zeehondjes   voor   25   gulden.   Zoiets   doe
ikn
denk
hoor

wel,   maar   echt  gaan   betogen,   nee  daar
k   ni.et  aan.      Dat  zi.jn   andere  mensen,    i.k
aar   ni.et   bi.j.      Met   "Dag   aarde"   doe   ik

toch   i-ets.      Ik   zou   het   zo   wi.1len   houden.      Ik
ben   niet   uw   type   (!),   als   i.k  u   zag,   wist   i.k
het  al  .    (ze  wijst  naar  mijn   ribfluweel   en  T-
s h 1. r t ) .

We   praten   over   haar   "vi.ertalengek-zi.jn",   over
het  feit  dat  ze   slechts   enkele   boeken   i.n   haar
leven   heeft   gelezen,   wel   Joepi.e   en   Story,   maar
geen   litteratuur.      Over   een   jeugddroom  om   in
een   ander   land   te   gaan   leven.

En  nu   ?

Ik  droom  liefst  niet.   Ik  wacht  af.      Dat   i.s   een
goeie   vraag.      Ik   vind   applaus   alles,   dat   i.s
het   schoonste  moment  van   het  optreden.

Op  de   vraag  of   het   lied   bi.j   de  mensen   iets
heeft   wakkergeschud   moet   ze  wel   een   anekdote
kwijt  over   iemand   die   na   een   optreden   i.n
het   cafë   kwam  zeggen   :    "Beseft  gij   wel   wat
gij   gedaan   hebt   !".
Daar   stond   i.k   wel    even   bij   stil...      Dan   dacht
ik,   dat   i.s   toch   een   goeie_tekst   hë   ?     Mi.j
doet  di-e  tekst   ni.et   zoveel.      Ik   trek  me   van
de   wereld   niet   al    te   veel   aan.      Dat   komt  mis-
schien   nog,   maar   i.k   hoop   ei.genli.jk   van   niet.
Dan   zal    ik   rap   dood   zi.jn.
Ze   wil    iets   brengen   dat   nuttig   is,   ze   wi.l
gewoon   aan   de   kost   komen.
Ik   ben   blij   dat  Geri.t   Den   Braber   dat   li.ed
heeft   geschreven,   maar   ik  zou  mezelf  daar   niet
aanzetten.      Dat   i-s   eerder  voor  di.e   typen  met
een   jeans-broek   enzo.  . .

Maar  je  draagt  er  zelf  toch  ook  één,   niet  ?

Ja   maar,   dat   i.s   toch   iets   anclers,   i.k   kan
dat   ni.et   ui.tleggen.

Ik   krijg   een   kop   koffie   en  we   ki.jken   samen
naar   de   video   waar  ze   het   li.ed   brengt   voor
"Hi.tring''.      Ze   fi.ets`t   voorbi.j   Doel,   en   docu-

mentaire   fragmenten   verwi-jzen   naar   betogin-
gen   en   rellen   tijdens   kernenergi.e-demonstraties

lk  moet   spi.jtig   genoeg  weer   opstappen   en   ga
even   aan   het   raam   kijken   om   te   zien   of  mijn

3::ogï?rËË  TOËe:tä:Èá. .Ygi:oäaËi#eiÈ,c*T-
u   ni.et  verwacht,   i.k  dacht  dat   ge  zeker  met
de   tram   zoudt   gekomen   zijn. . .

Nog   een   laatste   aai   over  de   poes   en   ik  ver-
laat  de   woni.ng.
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ATOOWRIJE   MUZIEK  ?   JA,
Alle   belangrijke   soci.ale  en   politieke   i.tems
hebben   in  de   loop  van   de   geschiedeni.s   wel
ëën   of  andere  reflexi.e   gehad   in  de  muziek.   Dat
kan  erg  uiteenlopend   zi.jn   :   van  de  referenties
aan  de   eenmaking  van   het   19e  eeuwse   ltalië
in   heel   wat  opera's   van  Giuseppe  Verdi   tot
direkte   beschri.jvi.ng  van'  wantoestanden   in  de
hedendaagse   stadsblues.

De   nukleaire  drei.gi.ng   is  met  zijn   36  jaar   nog
een  vrij   jong_  gegeven,   maar  zo  afschrikwek-
kend   dat  de  doorwerking   in  de  muziek  even  on-
vermi.jdeli.jk  als   intens   was.      Hi.er   volgen  dan
meteen  ook  een   paar  tips  voor  je  ei.gen  anti-
nucleaire  disco  of  fui.f .

Handelen  de   teksten   van   de   gezongen   nummers
expliciet  over  de   problematiek,   dan   li.gt  de
zaak   bi.j   instrumentale  werken  wel   enigszins
anders.     Hi.er  moet  je   het   hebben  van   het   be-
schri.jvende   karakter  van  de  muziek   (evokati.es
van   explosi.es,   menseli.jke   jammerklachten,   het
gebruik  van   een   specifi.eke   toonaard,   het   in-
schakelen  van   konkrete  geluiden  en  wat  di.es
meer  zi.j)   en  de  ti.tel   di.e   het  geheel   meekrijgt

Zo   roept   Charles   Mingus   op   zi.jn   LP   "Oh   Yeah"

(WEA   40   387)   pani.ekeri.g   ui.t    :    "Oh   Lord   don't
let   them   drop   that  atomic   bomb   on  me"   en
zingt  dan   5`38  lang  de   blues  daarover  uit  met
zijn   Jazz   Workshop.

Bluesy  i.s   ook   alti.jd   Eric   Burdon`s   stemgeluid
geweest,   zowel    binnen   The   Animals   als   in   zi.jn
niet  altijd  even   suksesvolle  solocarri.ëre.
Op  zijn   ]aatste   LP   ''Last  Drive",   die   hij   sa-
men  met   Duitse  musici   heeft   opgenomen   (Ario-
1a   202  800-320)   staat   ook   een   nummer  dat
"Atom-most-fear"   heet.      Angst  dus  ook   bi.j

Burdon.      Min  of  meer   aanslui.tend   bij   het  mu-
zikale   i.dioom  van   Eri.c   Burdon   hoort  ook  de
knapp

(vel e
(MCA

"Nuclear   Blues"   van   ëën   van   mi.jn

zwakke   plekken    :    Blood   Sweat   and   Tears.
2   029).

Een   bi.jzonder   boeiende   en   kleurrijke   fi.guur
in  de  jazz-rock-blues-discosfeer   is  de  uiterst
mili.tante   Amerikaanse  di.chter   en   zanger   Gil
Scott-Heron..     Een   groot  aantal   van  zijn   ti-
tels   draaien   om  de   kernenergi.e   :    ''Barnwell    -
South   Carolina",   over   een   afschri.kwekkende
atoomcentrale  aldaar,   "We   almost  lost  Detroit"
op  Arista   AB   4147   met   het  monster   i.n   Detroi.t
en   het   overbekende   FBI-moordgeval   op   Karen
Si.lkwood   en   "Shut    'um   down"    (Arista   AL   9514),
een   pregnante  di.sco-oproep   tot   slui.ting  van
alle   kerncentrales.      Gil    is   bovendien   ak-
tief  op  alle  mogelijke  anti.-nukleai.re  mani.-
fèstaties  en   benefi.ts   i.n  de  Vereniqde  Staten.
Hij   is   overi.gens   ook  ëën  van  de   ui.tvoerders
op   de   driedubbele   "No   Nukes"   -LP   van   Asy-
lum   (AS   62   027)   waaraan   verder   ook   Bonni.e
Raitt,   Jackson   Browne,   Bruce   Springsteen,
Raydi.o,   John   Hall  ,   James   Taylor,   Graham   Nash,
David   Crosby,   The  Dooby   Brothers,   Stephen
Stills,   Tom   Petty,   Carly   Simon,   Jesse   Colin
Young,   Ry   Cooder,   Sweét   Honey   ln   The   Rock,
Ni.colette   Larson   en   Chaka   Khan  meewerkten.
Dat   is  dan  weer   een  andere  mani.er  voor   een
artiest  om  zi.ch   buiten   zijn  muziek  om   te   en-
gageren  door  zijn/haar  rechtstreekse  deelname
aan  duideli.jk  politiek-gerichte  manifestaties.
Verder  zijn  er  ook  nog  uitlati.ngen   in   inter-
views   of  het  opdragen   van  composities  aan
personen  of  organisaties  die  zich  met  een
politieke.stel.1ingname   identificeren.     Dat
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BEDANKT    :

Springsteenícf'd-i.ezij`'fi`,€was   o.m.   zo   voor   Bruce
"The   promi.sed   land"   heeft  opgedra§en  aan
Jackson   Browne   en   diens   MUSE,   Mu
ted  for  Safe  Energy. ïË"c

ians   Unl.L

È`>_J**5tä..h``
De  fol kscene  reageert  ook  al ti.jd,re+f`g  `a
op   de   oorlogsdrei.gi.ng   en   de   fo.1.Éïrï?.Y.J:Ly
van   de   jaren   '5o   en    '6o   in   de   Ve-+'é`nriLÓ
ten  en  Groó`t-Brittanië   heeft  dan  ook--in
nauwe   samenwerking  met  dé   Campaign   for   Nu-
clear   Disarmament   (CND)   -voor  een   resem
prachtige.songs   gezorgd,   die  vandaag  weer
worden  opgediept.      Een   greep   hieruit   :
"Hiroshi.ma  Hole"   van  en  door   Barefoot  Jerry

(Monument  MG   7610),    "The   sun   is   burning"   van
lan   Campbell   die  door  di.verse  artiesten  werd
opgenomen   en   ook  door  The   Wolfetones   (Dolphin
DOL   1002),    "Come   live   wi.th   me"   van   Ewan  Mac
Coll    en   Peggy   Seeger   (Argo   ZFB   65),    ''Across
the   .hills"   door   Leon   Rosselson   en   Roy   Bailey
(Fuse   CF   284),    "Hi.roshima-Nagasaki-Russian
Roulette"   van   Ji.m   Page   (Whid-Isle   W-02),"Plu-
toni.um   Song   en   '`Power   Plant   Reggae"   van  Mal-
vina   Reynolds   (Cassandra   CR   050),    "Talking
Atomi.c   Blues"   van   Guy   Carawan   (Plä.ne   S   55   301)
en   het  monument   "A   hard   räin   's   gonna   fall"
van   toen   Dylan   nog   bang  was.      Covers   van   deze
song   bestaan   er  met   hopen  maar   ëën  van  de
fraai.ste   is  die  van   Bryan  Ferry   (Island   ILPS
9249 ) .

Rock  dus.      Ik   vermeld.  i.n  de   regel   geen  refe-
renties   bi.j   de  volgende   titels,   omdat  ze
courant   i.n   de   handel   te   vinden   zijn.      Sodom
and   Gomorra   (Misty),   Plutonium   is   forever
(John   Hall),   Redemption   Song   (Bob   Marley),
Man   at   C   and   A   (The   Specials),   Fireside  Fa-
vourite   (Fad   Gadget   op  Mute   Records-Stumm  3),
Attack  of  the  fifty-foot  women   (The  Tubes
Group   of   C.apitol    EST   26   285),   Nuclear   Device

(The   Stranglers),  .Nylón.  Meat   Dreams   (Stan-
ley  Frank
Paradi.se
(The   Beat

Crui.se   Mi.ssiles   en   Red   Ski.es   over
Fischer   Z)   en   Stand   down  Margaret

De  wi.nst   van  dit   nummer   werd   door  de   groep
afgestaan  aan  de   CND   en  dat  gold   ook   -gedeel-
telijk   -voor  de  maatschappij   en  de  producer.
Toch  ook  een   belangrijke   steun  voor  de   bewe-
g l. n g .

Tot  slot  van  deze  rockparagraaf  nog  een   speciaal
woordje  voor  de   lekker  ouderwets   rockende  Ame-
rikaanse  formati.e  The   Nuclear   Regulatory  Com-
mi.ssion   di.e   op   Farm   Records   een   single  ui.tbrach-
ten  die  volledi.g  met  alternatieve  energie  tot
stand  werd   gebracht   :   van  elektrische  gitaren
tot  persing.

r)ichtër   bi.j   ons   heeft   Georges   Moustaki,   die  te
vaak  als  een  onschuldige   "mëtëque"   wordt.afge-
daan,   een   "Hiroshi.ma"   opgenomen,   bracht   Nino
Ferrer   de   "Bloody   F.lamenco"   (Free   Bird   LTA  01)
en   zong   Guy   Bëart   "Le  grand   bombardement"   en
"La   bombe   ä   neu-neu".

Die   neu-neu   of   "Neutron   Bomb"   was   ook  de   titel
van  een   instrumentaaltje  van  de  Duitse  groep
Mythos.     Dui.tsland   heeft  overigens   zijn  grote
tradi-tie  van  matschappi.jkri.ti.sche  liedjes-
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makers-zange+s  ook  tot   in   1981   kunnen  doortrek--

5:Ëóeb:,na:?:::g  ::n%:mË:Èfä=f  Ë:m:`äïi z:ef
politi.ek   ci.rcui.t   als   in  de   Bondsrepubliek.
Dieter  Sü.verkrü.p   is   al   Ïang   éën  van   hun  grote
''Kabaretti.sten"   en  zi.jn   "Es   hat  wieder   Winter

gewerdet"   en,"Es  ri.tten   zwei   Herren"  verwij-
zen   naar   atoomtoestanden   (Plä.ne   88   205).   Op
hetzelfde  label   vi.nd  je  ook  nog  ergens  een
"Brokdorflied"   van   Bernd   Köhler   (88138)   en
"Erinnerung   an  Marie   P."   van   Andí   Brauer,

vroegere   leadzanger  van  de   poli.tieke  rock-
formatie  Lokomoti.ve   Kreuzberg   (88   226).

De   klassieke  muziek   weet   zich   allicht  veili.g    .
binnen   het  establishment  en  de  warme   bescher-
ming  van  de  gevestigde  strukturen,   als  daar

Z:jäait3gi  E:gïiË=l':ér;::ä:;e%ng?tn:Té:-Jgts  äst
bui.tenbeentjes  van  de   klassieke  muziek,   de
avant-gardekomponisten,  .zich   hi.er   en  daar  voor-
zichtig  met  atoomdreigi.ng   hebben-i.ngelaten.

ADRESSEN    '
\-

Hieronder  vind  je  de  adressen  van   (  de
meeste  )   groepen  en. organisaEies,  die  in
dit.  nummer  genoemd worden of moesten worden :

-BBK-DRENTHE, .Tweesporenweg   1,   Assen.
05920/17080-05934/225.

-BEVRITDINGSFILMS,   Quinten  Matsysplein  4 ,
3000.,   I.euyen.    016',/232935.

-  DISKUS,   Zaagmolendrif±  llï,   Rotterdam.
010/   669011.

-   TI-IE  EX   (   voor  punk   ) ,   Galgens±raat  4a','
Amsberdam..  020/278640.

-FILM  INTERNATIONAI.,   Lange   BrilsEraa±   12,
bus   6,    2000   Antwerpen.   031/341027.

-FILM  EN  WETENSCHAP,  Postbus 5950,Utrecht.

-   FISTEL,  Groesbeeksedwarsweg  78
Nijmegen  080/226235

-FUGITIVE   CINEMA,   Keizersgracht   52,   -2000
Antwerpen.   031/342222.

-FkoNTAAL,   Regen+iestraat   82,   2700   St.   Ni-
klaas.      031/769837.

-GLTWEE,   Capucijnengang  6,   Maas±richL.
043/17764 .

-   HOUDOE,  (Kemiische  popgroep)   p/a  de  Roüe  Klaver
rJí73/ËUF;8íJí9

-St.   Tubtemis   (  Fanfare  ) ,   Valkenburgstr.
11,   Meliskerke,    (   Zeeland   )  .   .

-KUNSTWERK±,   Frans   HalssLr.   22,   Haarlem.

-  KOPSPEL,   AkLieservice  ,vzw,   Breughelstr.
31-33,   20.00   Antwerpen.03l/186940.

-KLADDERADATSCH,   Athlones±raa±   8 ,`  Nijme-
gen.   080/221907.
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Bíj   ons   -bi.j   mi.jn-weten   tenminste   -niemand
Maar   wi.j   -inclusief   Nederland   -hebben   dan
wel    Robert   Long    ("Ji.j   en   ik",   Walter   De   Buck

De   Vuurvogel"),   Jules   de   Corte   ("De   Mens
n   De   Wilde    ("Na   de   zondvloed''),   Vui.l
Kernkoprock") ,-Nico'le   Wouters    ("Dag

Gerard   Cox-Rob   van   de   Meeberg   ("Hoeladi.e-A -,..
bom"),   De.1la   Bosiers   ("...dat   is   het   einde
van   de   reis   geweest..."),'`Machiavel    ("In   the
rei.gn   of   Queen  .Polluti.on"),   en   de   Snaar   (    heel
even    i.n    "F.N.").

'
Genoeq  muziek   om   een   hele   fui.f   te  vullen,   van
di.sco   tot   slepers.      En  dan  maar  dansen  jongens,
om  die   hele   nukleaire   rotzooi   voor   een   paar
uurtjes  te  vet;geten.

Fred  B.rouúers
(  Noot  van  de  redaktie:   De  titel .van  dit  thema-.
nummer  he.bben  we   'gestolen'   van  Fred  Brouwers   :
de  naam  van`zijn  ai.tikel  was  er  eerder.   )

-   Pc;ppengroep  KATRIÚN   (  heeft  een  nieuw.
spel  over  kernenergie  in  voorberëiding  )
Cornelis  Robolstraat  56,   Utrecht.

-DE   LOEIENDE   KÓEVOET,.   (      wij   kennen
slechts  `'t  ±elefoonnummer:)    020/768772.

-J

-DE  MAAT.ES,    (   hun  L.P.   komt   zo  uib,   met
o.a.   "Sluiten,   sluiten,   sluiten  die  cen-
trale"   ) ,   Lawicksallé  26,  Wageningen.
08370/13814 .

-NIEUWE  .KOMEDIE,   Westduiiiweg   230,    Den
Haag.    070/547104.

-   NIUMEEGSE   STAÍ)SGUERILLA,   Floraweg   23-,
Nijmegen.

-OIDIKAT,   Tweede.Walstraat   157,`  Nljmegen.
0 80/22265 3 .

-Poppentheater  PARCIVAL,   Willem  Joppe,
BraksLraat   9-11,   Middelburg.   01180-16171.

-PROGRES   FILMS,   Kon.ingsstraat   243,    1030
Brussel.    02/2180960.

-PROLOOG,   CyclamenstraaL   1;   Eindhoven.
040/124045 .

'

-RAPAL.E,. F.C.   DondersstraaL  47  bis,
Utrecht.   030/731147.'

-   ROTTERDAMSE   KUNSTSTICHTING.   Lijnbaancen-
trum,   Rotterdam.   (  Vragen  naar  Albert
Roskam   )  .    010T115811.

-  SoLiEDair,   Nieuwiandstráat  3a,   Tiiburg.
013/361230 .

-   SOLIDARITEITS   FILMS,   De   Roy  van   Zuyden-
wijnlaan   8,   Breda.   076/148291.

-STRlrDORKEST   7,.   (   voor  liederen  tegen  de
neutronenbom  en  de  koude  oorlog  )   Dorps-
s±raat   45,   Benthuizen.   079/314698.
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-SYM?TOOM-KOOR.Gewad   5,.9000   Gen±.    091/
236882 .

=   SMALFIljMSTUDIO,   Üezusstraat   38,   2000
Antwerpen.   031/337355.

-STUDIO   38,   Wilheminapark   38-,   Tilburg.
013/4 35539 .

-Thea±ergroep  TENTAKEL,   Tolstraat  61,
2000   Antwerpen.   031/378166.

-TOEKANFILMS,   dacob  van  Arteveldestr.   6.3,
9000   Gent.    091/234948.

-VAKA,   Van  Elewijckstraat   35,   1050   Brus-
sel.    02/6401998.

-VAKS,   Breughelsfraat  31-33,   2000  Antwer-
pen.    031/186560.

-WERKTUIG,   Prins  Hendrikstraat  47,   Eind-
hoven.    040/449143.

Vervolgens  nog  een  aantal  groepen,   die  op
de  programma's  van  de  verschillende.  mani-
festaties  voorkwamen. en  waarvan  we  slechts
een  telefoonnui[`mer  hebben.   Vraag   zelf  even;
wat  ze  precies  te  bieden  hebben:

De   AARDAPPELETERS,    ROLterdam,    010/158800 ;
BRUINWERK,   .ROELerdam,    010/669011;    FI.ITS,
Wageningen,   08370/83802;    UAKKES,   Enschede,
052/300982;    TOOP   STEUNZOOL   PRODUKTIES,
Amsberdam,    020/267926;   KLEIN   ORKEST    (   van
de  akLies  rond   'Tivoli  Tijdelijk'   )
U±recht,    030/13539 ;    STRAATORKEST  ALKMAAR,    ..
072/155226;   WIM   (   Werkgroep   lmproviserende
Muziek   )    Nijmegen.   080-561117.

IHOUD
1.    STRIUDKULTUÚR   IS   MOOI,   MAAR  WIE   LOST   DE   MENSEN

OP  DE  BARRIKADEN  AF  ?   Over  de  invloed  van  het
verzet  tegen  de  atoomdr'eígihg  op  de  strijd--
kultuur.   JAN  SMEETS.                                                  Blzíó    1.

2.   VAKA  EN  VAKS,   HET  VERSCHIlj   ZIT  NIET  ALI.EEN   IN,,
DE  STAART.   Interview  met  vertegenwoordigers
vän  de  Belgische  bewegingeh~ tegen  kernenergie
en  kernwapens.   DE  REDAKTIE.                                 Blz.      5.

3.    DE   NEDERLANDSE   KEMPEN   -DE   BEVOLKING   EN   DE   BE-
WEGING  TEGEN  KERNENERGIE.   Een  analyse.
PIET  BUYTELS.                                                                          Blz.      8.

4.   ALS   MOL   ONS    'T   LEVEN  I.AAT,   ZIEN  WE   MAliKANDER
WEER,   AKTIEMUZIEK  IN  DE  KEMPEN.   Intervíew  met
Harrie  en  Nel  Franken.   JAN  SMEETS.               Blz.   14.

5.   POEZIE,   gedichten  van  PROI.00G,   AD  VAN  ROSMAI.EN,
VIONA  WESTRA,    STEFAAN  VAN   DEN   BREMT   EN   GARBÏ¥EL
COUSIN.                                                                                            Blz.    16.    z

6.   TWEE   PLANKEN  EN  EEN  HART  VOL  WOEDE.   Een  over-
zicht  van  programma's  over  de  strijd  tegen  de
gevolgen  van  atoomsplitsing.  .Over  heL werk  van
Diskus,   Gltwee,   De  Nieuwe  Komedie,   Proloog,
Fistel,  Oidikat,  Studio  38,  Solidariteits  Films,
e.a.   DE   REDAKTIE.                                                             Blz.    18.

7.   iMPRovisEREN  iN  EEN  ATooMSCHuiLKELDER,   áver  het
theaterwerk  van  Tentakel  tegen  kernenergie.
WILLY  DE   GREEF.  .                                                                   Blz.    22.

8.   EEN  BOM  IN  DE  FOYER,   draaiboek  van  een  manifes-
tatie  van  KOPSPEL.                                                    Blz.   25.

9.   DE  BOL  VAN  BORSSELE,   een  poppenspel,   dat  de
konsekwenties  van  kernenergie  aan  kinderen  uíL-
legt.   WILLEM  doppE.                                                     Blz.   27.

10.   PAUL  KOECK,   BER"OLD   1200,   of  het  repertoireto-
neel   "in  aktie".   WII.LY  DE  GREEF.      ,            Blz.   28.

11.   KAMAGURKA.                                                                                         Blz.    29.
12.   ALEX  VAN  GEET  -PRIVAT   SHEI.TER.   Een  low-budgeL

fi.lm  over  leven  in  een  schuilkelder.
WILLY  DE   GREEF.                                                                      Blz.    30.

13.   FILMS  over  de  atoomdreiging.   LUC  PIEN.     Blz.   31..
14.   EEN  NIEUW  I.IED   CH>   DEN  BANGEN   TIJD,   over   he±   re-

pertoire  van  ' t kernenergieverzet  in  Nederland.
PETER  KOENE.                                                                             Blz.    32.

15.  LIEDJES,  van  Harrie  Franken,  Frontaal,  Tenta-
kel,   Vuile  Mong,   Symptoom-Koor...                 Blz.   35.

16.   DAG  AARDE,   over  Nicole,   die` per  ongeluk  een
gegengageerd  singletje  maakte;  van  onze  showpa-
ginaredakteur  WILLY  DE  GREEF.

„   ATooMVRIJE  MUZIEK? JA  BEDAmT   :   Atoomvéí=:Ï.iä7-
7-
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¢ktober  Ë9Sï

Verantwoordelijï=e  uitg©ver :
MQ    van   Kez'khoveïg,
Sanderusstraat  15 ,
2ooo  Antwerpen,   Belgie¢
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