
www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



BELANGRIJK   BERICHT

OP   ZATERDAG   12    APRIL

ALGEMENE   VERGADERING   VAN   HET   KULTUREEL   FRONT

BIJ   KARGADOOR

0UDE   GRACHT   36   UTRECHT

TE   10   UUR   STIPT

WIJ   VERWACHTEN   ACTIEVE   DEELNAME

VAN   ALLE   LEDEN-GROEPEN

EN   REKENEN   EROP   TIJDIG   TE   KUNNEN   STARTEN
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BIJDRAOEN   TOT   DE   DISKUSSIE   BINNEN   HET   KULTUREEL   FRONT

i.   HIT   STANDPUNT   VAN   GLTWEE   IN   VEREAND   MET   DE  VER-
SCHII,LENDB  VOR}IEN  VAN   POLITIEKE   KUI,TUUR

2.   WAT   BETEKENT    'EEN   STAPJE   VERI)ER'   VO0R   HET
TROJAANSE   PAARD

3.   DE   PEI)AGOGIE   VAN   HIT   VORMINGSTHBATER:
BEN   BIJI)RAGE   VAN   PROLOOO

WET STANDPLINT VAN GLT.\^/EE IVM DE VERSCHILL£Nl)E VORMEN

VAN  FroLiTiEKE  I{uLTuuF`
''er  zijn  verschlllende  vormen  van  polltieke  kultuur`:
~beklemtonen  van  onrechtvaardlgheden  van  de  kaplta,-
llstische  maatschapplj ,

-tonen  van  het  ontstaan  van  onr.echtvaar.dlge
toestanden,

-naar  voren  bl`engen  van  oplossingen  en  or.ganlsatle-
vcr.men . ''

aldus  bet  dlskusslethema.

8E::::rh::f; 1: [£::t?i::: 1 :363 I :3:: :: i`£:a€ ::£? 1 :::: i i_
keld  tot  de  plaats  die  het  nu  lnneemc,   dwz  de  funktie
die  het  tr`acht  uit  te  oefenen.

Het  Schrljverstheater  was  een  lnltiatief  blnnen  net
Gr.oot  Limburgs  Toneel-van  enkele  lndlviduen  overlgens~
om  te  komen  tot   Coneel  dab   ln  vorm  en   lnhoud   lets  kon
betekenen  voor  de  autochtone  Llmburgse  bevolklng;   dus
niet  voor  de  Hollandse  bovenlaag  en  ook  niet  voor  de
zlch  daarbij  aanslultende  I,1mburgse  elite.
Een  aa.ntal  speler's  en  schr.1jvers  gingen  ln  gr.oepjes
blj   elkaar  zltten  om  te  komen  tot  stukken  die  aan  dot
doel  konden  beantwoor.den.

S:£r:!#¥¥:¥h3:i:re:o:±ge8:±!:e:?  de  Pez`1ode  van  het

Twee  andere  dingen  ontstonden  er.  wel:
1n  de  eel.ste  plaats  de  afleveririgen  van  Slenles
Sjabloon  Theater,   waarln  op  een  oynische  manler
sjabloonachtlge  maatschappelljke  pa.tronen  werden  door-
8epril{t ;
in  de  tweede  plaats  -  mede  door  net  spelen  van  deze
aflever.1ngen  in  scholen,   1.abrleken,   klubhulzen,
jongerencentra  ed.   -hec  lnzioht,   dab  voor  net  maken
van  stukken    die  van  betekenls  k`mnen  zljn  voor
scholieren,   st.udenten  en  werkenden,   kennis  van  hun
sltuatie  en  van  hun  belevlng  van  die  sltuatie  nodlg  ls.

Bij  dat  lnzlcht  star.t,  eigenlijk  de  geschledenls  van
GLTwee   en  de   moeizame   str.ijd   om  deze   l{ennls   Ce   ver-
werven  en  brulkbaari  te  maken.

We  zlen  dan  oak  ln  net   eer.ate   selzoen  van  GLTwee
produktle8  die  gerlcht  zijn  op  s|)ecifleke  publleks-
gr.oepen  om  een  lnhoudelljke  aanslultlng  tot   stand  te

z¥:inw£:e¥::.ik  da,`  de  held  gaan  ulthangen" ,   Voor
de  bovenbouw  van  net  voortgezet   onderwijs,   als   "Wie
niet  nuttlg  ls,   die  moet   maar.  weg",   voor  de   onderbouw,
hrmdelen  over  de  sltuatle  op  school,  net  autoritaire
daarln.   de  onmaatschappelljke  leerstof  enz..
We  zien  echter  tegelljkertljd  hoe  aan  deze  stukken  de
maatsohappelijke  analyse  ontbr.eekt,-oindat  zij   aa.n  het
GIJTwee  nog  ontbrak-,   en  duist  dab   is  de  oorzaal{  van
bet  felt,  ddt  doze  stukken  wellswaar'  een  basis  voor
dlskussle  op  de  §cholen  boden,   rna.ar'  geen  onganl-
satorlsche  betekenls  konden  hebben  voor  de  aktuele
§t,rljd   (afgezlen  van  bet  felt  dab  het  dog  altljd
moelllJk  ls  om  een  dergelljke  bet,ekenls  te  hebben

:€r=S33::::£w£§:ag::khr:i:e:o::t::a:::e¥=,.
Vervolgens  maakte  GLTwee  zijn  eer.ste  stuk  voor
werl{ende  jongeren"Oat  regelen  wij  wel",   en  het   ls
natuurlljk  nlet  ver.wonderlljk  dat  julst  tljdens
het  werken  hleraan  eon  flinke  voor.ultgang  word
geboekt,  in  het  dool`zien  van  de  kapltalistlsohe
maatschappljstrruktuur;   irmer's ,  uitgaande  van  net
reeds  bestaande  uitga.ngsp`mt  dab  je  moet  aansluicen
bid  de  positle  van,   1n  dit  geval,  werkende  jongeren

en  ham  el`varlngen  van  die  posltie,   was  de   lnterne
dlskussle  onontkoombaar  verbonden  met  de  marxistlsche
maatschappljanalyse   .

Je  zou  hler  kunnen   spreken  van  een  kwalltatlef

:=e::kL=L::  ::::L#:::::i  Xafe8:::£:.u¥:£w::?I::ar
het  wer.d  een  progr.amma  waarin  zeer  helder  -  althans
voor  het  belangrljkste  gedeelte-  een  dlrekte  k:oppe-
ling  wer'd  gemaakt  tussen  problemen  van  werkende
mensen  en  hot  streven  van  kapltallsten.
|n  het  zelfde  progr'amma  werd  een-  enigszlns  gebrekkige
-   ana.Iyse  gegeven  van  hot   ontstaan  van  de  meer'waar.de

::  *S:t°::::I:Xa:#L£:lea::::.we  dus  voor  net  eerst  de
eer.ste  twee  vormen  van  polltleke  kultuur,   z6als  ln  het
diskussiebhema.  omschreven.

Die  kwalltatleve  moment   opende  voor  GLTwee  de  mogelijk-
held  om  net  probleem  r.ondctm  de  verhouding  tussen  weer.-
gave  vari  de  objekcleve  situacle  en  net  aanslulten  blj
de  subjekt,1eve  ervarlng,   werkelljk  te  onderkenncn   en
te  bestuderen.
"De  stomme  van  Porcicl"(september   1973)  valt   een  beetle
bulten  de  dlskussle  over.  dit  onderiver.p.  Het  was  een
themaproduktle    voor  een  vr.1j  breed  publlek  en  daardoor
meer.  gebaseerd  op  een  objektieve  analyse  van  de  maat-
scha.ppelljke  sltuatle  en  de  posltle  van  verschillende
gr.oepen  daarin  dan  op  de  subjektleve  erva.rilng  van  eon
speclfleke  groep.

Om  deze  analyse   lnteressant  te  maken  en  van  betekenis

:::: lE: :ep:::1 :538e:8k:: :nv:I:a:: f¥:2t:: ::::1::he
huldlge  maatschappelldl{e  verhoudlngen.

net  probleem  van  de  verhoudlng,   blnnen  een  voor.§tel-
1ing,   tussen  objektieve  analyse  en  subjektleve  bele-
•::..:...:..:.?:;..';:...:...:,.`.:::,,:.::....:...:.:,..::.:,.:::::.:...:.;:.:.;::\:.:,.::.:..::.:`.,i.,..:...:..:.:...,:.:.:i::;:;:i,....::;:..:i,,:..:.::-:...:..,`:.`,::..;.::.

Voor  alle  drie  de  voor.stelllngen  ls  ultgebr.eid  I)estu-
deerd  wa,t  door  het  publlek  als  probleem  ervaren  wor.dt
en  hoe  ze  daarmee  omsprlngen.   In  alle  drle  de  voor-
stellingen  ls  er  van  de  beleving  ultgegaari  en  is  er
getracht  de  verblndlng  t,e  leggen  tussen  deze  belevlng
en  de  kapltallstische  strukturen,   produkcieverhoudingen

::t::::::::::::::!m:: :::3::::::::::;e:: ( ;:::i:::n8
bestaand)   1s   voor'  het  publlek.

Blj   het  wer`ken  met  dlc  proced6  zijn  we   onder'meer   op  de
volgende  moellijkheden  gestult:
i.  Als  ons  publlek  lets  als  probleem  ervaart  heeft  het
eerder.  behoefte  aan  oplosslngen,   dan  aan  verklar.ingen
tenzij  de  ver.klarlng  past  ln  de  denkrlchcing  van  hot,
publiek.  Dab  laacste  is  vaak  nlet  net  geval,  gezien  de
lnvloed  van  de  burger.lljke  ldeologle.

2.   Het  aktueel  maken  van  pr.oblemen  van  een  breed   samen.

g:;:e::efu::::Eel:o:€L8:ez;rg3::::£kc:ms::d£±:g:#?LLek
Ue  moet   in  Oat   opzlcht  dus   Cegen  je  publiek  lngaan  om
ze  vatbaar  te  maken  voor`  verl{lar.ingen  van  hun  sltu-
a.t 1 e ,

overi  de   oplos§1ngen  die  je  voor`  dlc  soort  pr.oblemen
kiesc  zullen  we  nog  veel  moeten  zeggen.Wac  becreft  de
verhouding  binnen  eon  voorstelling  tussen  subdekbieve
belevlng  en  objektleve  analyse,  wil  lk  ln  ieder.  geval
opmer.ken  dat  bet  voor'  een  breed  publlek  wel  eens  nodlg
zou  kunnen  zljn  zeer  veel  aandacht  te  besteden  Ban
net  eer.ate  om  hec  laatste  uberhaupt  geldingskrachc  Ce
kunnen  laten  hebben  voor'  het  publiek.

Intussen  leiden  dic  soort  problemen  en  net,  denken  er
over  wear.schljnlljk  tot  een  nleuw  ki.alitatief  moment
blj  oLTwee,   namelijk  hot  leggen  van  de  verbindlng

±::3;: a:tv::::tn:::b;:ge*aE€u::eo:§:3±:::::::£:i £e.
:::a: [€ a:o:::t o:::::£:e£€:nd:ago::sg:E± i:g 5:sg::3gen
wordt,   zo  dat.   je  moot  prober`en  net,   aan  te  brengen,
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grtoepen  wa.a.rvan  de  §ituatie   julst  door.  zo'n  moment

3:::i::d:8T:tfnt:i::g:na:E:ese::a£::i::1:ge±::£m::5:Le
:::5L¥::£L:::::=ex:: t:::a::3e7:t 1 One eL  gemaakte
I)eze  verbindlng  tussen  de  pr'oblemen  in  de  praktljk
van  bet  werk  en  de  organlsatietheor.ie  is  natuurlijl{
-l{onkr'eet  gezlen-  aLlleen  mogelljk  nu  in  Llmbur.g  deze
groepen  zich  ook  beginnen  te  onder.schelden  en  julst

3:Em::a:Sos:  g:3e:;:e:h:::::13:np::S::::::1jk  antwool.d
:i:td=:w:Ld:n:I:::rvh=tp:£b3:i:1:fog:::in::::::,tngen
vindt  eon  antwoord  in  net  huidlge  konkrete  verzet  van
kameraden  die  zich  georganiseer.d  hc`bben   ln  aktlekomml-
tees  en  in  de  vraag  of  je  je  daarblj  zal  aanslult,en  ol.
nlet.
In  hec  volgende  stuk  dat  GLTwee  uitbrengb(i  mei,''Het

g::::g::te:#n3 e:.:3:pi 1:V::o::a:: ::g:3 :h:::2:: sv :E  3 :
Llmburgers  get)ruikt  om  de  Llmburgerse  bevolking  zljn
problematisohe  sltuat,ie  te  doen  erkennen,   verblndlnsen
te  leggen  tussen  deze  erkennln6  en  de  ver.kla.r.1ngen  van
de  problemacische  sltuatie  en  om  oplosslngskader's  aan
te  Seven,

Op  dlt  moment  heb  ik  bet   ldee  dab  politieke  kultuur
stoelt  op  drle  punten  die  met  elkaar  ln  relacie  getoond
dlenen  te  worden:

a.   net  aktueel  maken  voor'  net  publlek  van  de   pr.oblemen
die  voortkomen  ult  de  kapitalistische  str.uktuur,

b.   oplosslngskaderis  aangeven,

c.   ba5eren  op  ver'klaringen  en  analyses   .

namens   GLTwee,

hang  van  maanen

{@©   ©©,

WAT BETEI{ENT    " EEN sl-APJEVEFtDEFt"     VOOF` llET

TROJAANSE   PAAF]D

op  de  vorige  vergadering  van  het  Kultur.eel  Front
18  januarl,   maakten  wlj   ons   standpunt   bekend   oiT`-
trent  het  probleem  of  een  toneelstuk  voor  ons  enkel
analyse  en  verklar'1ng  van  de  maacschappelijke  on-
rtechtvaardigheden  moet  bevatten,   of  dlt  toneelstuk
ook  oplosslngen  moet  voorstellen  met  betrekklng  tot
de  gestclde  problemen.
Wlj   kozen  duidelljk  voor.  net   laatste.
In  de  dlskusE,1e   die   daarop  volgde   lcwaiTien  voornamelljk
twee  problemen  naa.r  voren:
i.   de  strategie  die  gesubsldleerde  groepen  moeten  aan-
wenden  om  hun  mening  en  eventuele   oplosslngen  i,och  blj
het  publiek  te  doen  doordr.1ngen  zonder  ?,1oh  meteen  de
repr`essie  van  de  subsldienten  of  orga.nlsator'en  op  de
hals  te  halen.
2.   het  r.ekening  houden  met  net  bewustzljnsnlvo  van
het  publlek  bij  net  bepalen  hoever.  men  wil  gaan  in
zljn  analyse  of  ln  net  bieden  van  oplossingen.
Blnnen  deze  laa.tste  dlskussle  ontstonden  twee  menln-
gen  tegenover.  elkaar:

Alles  spontaan  va.n7.elf  ult  het  publlek  laten  komen,
of  be`irust  vertr.ekkend  vanult  het  bewustzijnsnlvo  van
het  publlek  ''een  stapje  ver'der"  wlllen  gaan.

Wlj  kozen  voor'  dlt  laatste  en  willen  hier  proberen
lets  duldelijker  te  omschrijven  wac  dlt  vage  staple
verder  voor  ons  betekent.

In  tegenstelling  tot  vele  andere  groepen  zijn  de
mensen  van  net  Trojaa.nse  Paar'd  nlet   loonafhankelljk
van  een  of  andere  subsldlent.

De  twee   f.aktoren  waarmee  wij   dug   bljna  ultsluitend
rekening  moeten  houden  bij  net  bepalen  van  de   lnhoud
van  onze  stukken  en  diskussle§  zljn:
I.   Hot   politiek  nlvo  van  het  publiek  waar.voor  wlj
spelen
2.   ons   eigen  polit,iek  nivo  als  groep

Sat:::i:Esm:£::13:tb3!:e£:e:°S:::c#:!d:£r!:  :E  ::::::
dlen  pr.aktisch  nooit  voll{omen  homogeen:
Wij   spelen  voor  vereniglngen,   organisatles,   jeugdklubs,

::: : :g:::p::ng3:;;I::£t a:3b#:Eo€:g::;nw {3a€e3: :: g::e_
pen  die  voor  scholleren  ln  schoolverband  spelen,   of
voor  werkende   jongeren  via  vormingscentra  en7.  zeker
meer'maals   zal   voorvallen),   maar  meestal   met   een  publiek
dab   r.eeds  mln  of  meer  gelnteresseer.d   ls.

E:i?e:::o3:n:o::in::::e:::¥r|:::eo::tE::::e[|:3e:::n
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stuk  tegelljkertljd  rondtr.ekken,  verpllcht  er.  ons  toe
voor   onze   §tukken  onderwer.pen  uit   te  klezen  die  een  zo
breed  mogelljk   publiek  kunnen  boelen.

In  het  artikel   "Vorm  en  lnhoud"  da.t  wlj   ln  hot  vorig
mummer  van  hot  Kultureel  Frontblad   publiceer.den  ga.ven
wij   reeds  aan   op  welke  manier  wij   proberen  te  werk

;:s8:::a ::w in: :e a::  ::a::::r3o::nd::b::5hge: o::ei:::::
te  treffen"  waarln  wlj   oa  het  belan6  onderstr.eepten  van
een  konkrete  band   met  de  pr.aktijk  van  de  artbeiders-
strlJd.

2.   Ben  faktor  die   ln  dab  artikel  nlet  word  aangegeven
en  die  nochtans   essentleel   is,   zowel   voor  het  mal{en
van  een  analyse  van  deze  maatschapplj,   a.Is  voor  hot
aanduiden  van  de   oorzaken  van  wac   er  mis   loopt,   al8
voor  de   oplosslngen  die  uiteinaelljk  wor.den  voorge-
steld,   is  het  polltlek  nlvo  en  de  polltieke  mening
van  de  groep   zelf .

Of  we   ln     ons   stuk  gewoon  vaststellen  dab  er  klasse-
strijd  bestaat;   of  we  de  st,rl|dvornen  van  de  ar.bei-
dersklasse  onder  de   loupe  nemen:
staking,   bezetclng  enz ;   of  we  de  vakbondsburokr'a.tie
gaan  ontleden  en  a8ngeven  hoe  er.  tegen  te  stridden:

::  ¥:n£::es:a?::::E?r:?tw:nd:L!:v::£:::±£:  ?:£r£:§1e-
kapitalisme  behandelen;   kortom,   welk  onder.werp  we  ook
beha.ndelen  op  welk  nlvo  ook,   er   ls  steeds   een  dulde-
llJke   liJn  te   trekken   in  de  manler  waar'op  we  hot

i!;:i;:iii:ii:;;iii:i::;:i::i:::I::e!::e!;:::;:iif::
Dit  wil   zeggen,   dat   in  de  manler'  waar.op  we  alle  geko-
zen  onderwerpen     behandelen,   een  aantal,   steeds  de
zelfde  pc)llcleke  princlpes  weer  te  vinden  zljn.
Het   geheel   van  het  werk  van  Het  Tr`ojaanse  Paard  vcr-
toonb  een  lnterne   logika  die  zlch  baseert  op  een  onder-
llggend   koher.ent   politlek  pr.ojekt.

Ook  de  antwoorden  die   in  de  diskussie  na.  een  stutt
wor'den  gegeven  bevatten  de  zelfde  polltleke  koherentie.

Nochtans  blijl{t  dlt  "polltieke  programma"  binnen  de
gr.oep  op  dlt  ogenbllk  nlet  uitgebabbeld  tot  ln  a.1  zijn
konsekwentles.   De  diskus81e  binnen  het  Kultur.eel  Front
over   "net   staple  vender."   heeft  deze  problemen  voor  ons
duidelljk  gesteld.

Ben  heleboel   dingen  worden  onbewust  door  de  groep  als
groep  gesteld  zonder  dot  ze  werkelljk  degelijk  ultge  -
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praat   zijn:   d8arom  willen  wlj   nu   -   mede  aan  de  hand
van  de  diskussle  over.  eon  nieuw  s€uk-  al  deze  vase
politleke  stelllngnamen  ga.an  ultpr.aten,   wac  onvel`mij-
delljk  naar  nleuwe  politieke  keuzen  van  de  gr.oep  zal
leiden.

Zo   is   er  bv  bet   probleem  va`n  de   voor.hoedepar.bij:
ls,   in  hot  revolutionalr  proces  dab  het  kapl¢aJlsme
moet   omverwerpen  en  dab  zlch  nlet   anders  karl  voltr`ek  -
ken  dan  dat  de  massa's   ln  beweging  komen,   de  voor`hoede
georganiseerd  ln  een  pal`tlj  als  faktor  onontbeer.lijk  of
niet?

Deze  vr.aag  werd  niet,  doori  het  geheel  van  de  groep  ult-
gepr`aat.   net  pr.obleem werd  wel  lndivldueel  opgelost  door.
enkele  leden  van  de  groep  die  zlch  blj   een  dergelljke
voorhoede-organlsatie  aansloten:   en  tevens   is  de  zelfde
oplosslng  onbe\iru§t  en  op  een  bepaald  nivo   ln  de  gr.oeps-
pr`aktljk  aanwezlg.

Ik  ver.klaar  mlj  nader:   door  te  klezen  voor  net  geven

¥::a ::# :i I::£L:g;n? a::ntfe:t:::::tg::n::';v :env::a£: :
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tieke  keuze  1]evat;   en  geeft   de  gr.oep   zlchzelf  een
zekere  voorhoede-funk:tie.
Zlj   vindt  het  belangr.ijk  haa.r`  politleke  menlng-   ool{
a.i   1s  die  nlet  in  alle  punten  holder.  omschreven-
naar  voren  te  schuiven,   met  andere  woorden,   zlj   poogt
het  publlek  van  een  aantal  inzlchten  te  overtulgen.

Tegenover'  baa,r'  publlek  neemt  de  gr'oep  dug   een  zekere
voorhoede-I.ol   op  zlch.

De  politieke  "vercallng"  van  een  der`gelljke  houding   ls
ecinter  nlet  door  de  gr.oep  uitgepraat,   zodat  we  kurmen

i:;::;i!:i!!;:i::!!i;i!iaiii!i:;i;#:iii:i:;:;:i::
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D6  gI.ote  voorwaarde  die   onverbrekelijk  verbonden   is
aan  een  dergelijke  dlskussle  over  politleke  keuzen
ls  de  demokratische  wer`klng  van  de  groep.
Deze  inter`ne  diskussle  prober.en  wlj   op  de   meest  demo-
kr.atische  manier  te  organiseren  op  de  wel(elljkse  al-
gemene  vengaderingen  waarop   ieder   lid   ?.o  veel   moge-
1ijk  aanwezig  is.
In  geval  van  betwlstlng  warden  de  beslissingen  rneer'der-
heid  tegen  mlnderheld  tiepaald.
''|eder.een  mag  zljn  zeg  hebben",   blljft   echter  een
holle  slogan  lndien  nlet  aan  alle  leden  de  wapens   in

E=2:ntge::X::.g::d::p:Tc:::tw::!e:gik:a:o::t::I:ri-
talr.e  taken  die   de  gr.oep   op   zich  moet  nemen  is   :
de  politieke  scholing  va.n  haar  leden  verzorgen.
Deze  gebeur't  hoofdzakelljk  aan  de  hand  van  net   stuk
dab  in  de  mask  ls.

Alleen  onder'  die  voor.waar.den  wordt   eon  werkelljl{   demo-
kr'atlsch  en  kollektief  werk  mogelljk  dot  de  groep  als
grioep  bewust  maakt  en  ha.ar  ook  in  staat  stelt  als  groep
polltieke  keuzen  te  maken.

Alleen  onder  die  voomra,rden  ook  zal  de  politleke  kul-
tuur  van  dlt  ogenblik  er  ln  slagen  een  wet.kelljke  band

gs:1:a  €:n]::::::}Jke  blJdrage    t6t  de  arbelders_

(Deze  tekst  kwam  tot  stand  na  enkele    diskussles  op
de  algemene  vcr.gader.1ng  van  hot  Tr.ojaanse   Paard,
daarna  verwer'kt  door  eon  Werkgroep.
De  definltieve  tekst  van  hot  ar.tlkel  wer'd  echter
wegens   tijdgebrek  nlet  meer.   op  de   algemene  vengade-
ring  bespr.oken )

BEN   DISKUSSIEBIJDRAOE  VAN   PROLOOG

DE  PEDAGOGIE  VAN  POLITIEK VORMINGSTHEATEP

(probleemstelllng  en  een  pr'aktljkvoorbeeld )

1

Uit  de  theaterkrltleken  zoals  die  bijvoor.beeld  te
vinden  zijn  ln  het  edukatief-  toneelnuTrmer  van

;::ug8teBo!:g;8±e¥::::£g:€h:Z€!rb::8k:a£:tw:;n¥:LtLC±
andere  maatstaven  hebben  om  doze  theatervorm  te  toetsen
dan  die  welke  ze  hebben  leren  hanteren  ten  aanzlen  van
net  r'epertolr`etheater.  en  net  kinder.theater,  dab  daar.
van  is  afgeleid.
En  omda.t  net  pollt,1ek  vormingstheater  in  eerste  lnstan-
tie  een  vormingsmethode  ls  zal  eon  kr.itlkus  die  onbe-
kend   ls  met  de  pedagogie  van  dlc  theater  maar  moeilljk
een  vztuchtbar.e  bljdrage  kunnen   lever.en  aan  de  ver'dere
ontwikkellng  ervan.
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Coepassing  ls.  Het   ls  een  krlciek  die  voor  de  meeste
schr`1jvers  over  politlek  vormlngstheater  geldt,   maa.r
wij   spltsen  een  en  ander`  even     toe  op  dit  bled,   om
dab  net,  aangekondlgd  heeft,   1n  bet  najaar.  een  tweede
edul{atief  toneelnummer  ult  te  geven.
Wlj   willen  ln  dlt  ar.tlkeltje  komen  tot  een  pr.obleem-
stelllng  tav  de  theor.1evol`mlng  van  hot  politiek  vor.-
mingstheater,   en  die  lllustr.eren  met  een  pr.aktljk-
voorbeeldje,   iTiet  name   om  de  samenstellers  van  dlt  ko-
mende  mummer  een  ultgangspunt   te  Seven  bid   de  opzet
ervan,   maar  ln  algemene  zin  om  ieder  die  in  zijn
prakcljk,   in  onder'wijs  en  vormlngswerk,   te  maken  heeft
met  dlt  theater.,   1nzicht  te  Seven  in  de  pedagoglsche
opdracht  die  hec  politiek  vor.mlng§theater  zich  zelf
stelt,   zodat  ze  met  des  te  meer  effekt  dlt  theater  ln
zijn  ontwlkl{eling  kunnen  belnvloeden  en  ln  hun  elgen
vormlngsaktivltelten  kunnen  lnpassen.

In  net   januaz.1nummer   '75   van  "Jeugd  en  Samenlevlng"
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maken  hebben  oproept   om  in  de  z`edaktle  vari  het  konende
nuiluner  zltting   te  nemen.
Men  loopt  daarmee  het  gevaar  een  tweede  maal  de  plank
mis   te  §la.an.   Immers   kent  men  de  pedagogle  van  bv  net
vormingswer.k  voor  werkende  jongeren,   dan  ls  dat  nog
Seen  garantie  dan  men  goed  weet  te  schacten,  hoe  die
pedasogie   ln  het  mlddel  vor.mingstheater  moeb  warden
uitgedrukt,  wanneer  hot  theater  voor  werkende  jongeren
speelt.

Alleen  ln  de  prtaktijk  van  polltiek  vormlngstheater.  ken
de  link  tussen  de  pedagogle  van  bv  net,  vormlngswel`k  voor
werkende  dongeren  en  de  theaterii.1ddelen,   waarmee  die
pedagogle  geeffektueerd  kan  worden,   gelegd  warden.
En  pas  wanneer  men  op  de  hoogte  is  van  de  specifleke
pr.oblemen  en  voorwaarden  die  dit  werk  stelt,   gal  men
vruehcbare  kriblek  op  dit  theater`  kunnen  leveren.Wij
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In  hec  l{ort   betekent   "politlek  vor.mingstheater"
theater.  dat  polltieke  vormlng  wil  Seven.  Theater  is
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jongeren  duidelijk  wll  maken  hoe  onze  samenleving
beheerst  wordb  door`  de  tcgenstelllng  tussen  een  klasse

Y=bE::i::e::ci:n::S::1:::::s::::e:j ::°:::t:::±d::::n
tere  klasse  van  mensen  die  nlets  onders  bezltten  dan
hun  arbeldskr.acht  en  die  ar.beidskrachc  aan  de  eersten
moeten  verkopen,   om  zich  ln  leven  Ce  houden,   met  als
doel  dab  de  longer.en  hun  belong  herkennen  en  klezen

#::rw::I:#r:i:m¥£:w a:u¥::k::a:pin:::e£;t  middei  Cheat er
zodanlg  voor.  hot  polltl®k  doel  gebr.ulkt  wol`dt,   dab  h.t
in  eon  vol"1ngsproces  funktloneert,  waarin  de  donger'en
de  rna,atsohappelljke  tegenstelllng  her`kennen  ln  hun
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elgen  sltuatle-1nzien  hoe  hun  konkl`ete  problemen  zich
verhouden  met  de  organisa.tie  van  het  wer.k  en  de  samen-

i::::g:liz:#]8:a:E±£e:n:8ekal:3:r::thhunun]:;8::o::g::i!§:
heden  te  verbeteren  6n  het  perspektief  van  eon  recht-
vaal`digere,   een  soolallstische  maatschapplj  dlohter  blj
te  halen,

Het  zal  duidelljk  zljn,   dab  het  polltlek  vol`mlngs-
t,heater  deze  pr.etentl®  niet  ln  haar  eentje  waart  kan
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wordt,om  ondeltwljs  en  vorn`ing  die  polltieke   lnhoud  te
Seven.
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op  stukken  tot  stand  komen,   waar.op  die  ultgevoerd  wor-
den  en  hoe  die  aansluiten  blj  de  a.ndere  vormlng  die  de
Jongeren  krijgen.

Het  zal  nlet  eenvoudlg  zljn,   voor  mensen,   die  de  poll-
tieke  doelstelling  van  net  polibiek  vormlngstheater'
nlet  kunnen  onderschrijven,   om  een  werkzame  bijdrage
te  lever`en  aan  de  diskussie  over  de  ontwlkkellng  van
de  peda.Bogie  ervan.
Van  de  andere  kant  merken  we   ln  de  praktldk,   dab  de
manler  waarop  dlt  t,heater.  aangepoLkt  wordt  en  de  resul-
taten  die  het  blj  de  jongeren  boekt,   een  wervend  karak-
ter  kan  hebben  en  mbt  de  politieke  doelstelling  ervan.
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Is  de  politieke  doelstelling  de  ene  poot  varl  dit  thea-
ter,   dan  is  de  konkrete  slcuatle  waarln  de  jongeren
ver`ker.en,   waar.  men  voor  speelt,hun  inzichten,   ervarin-
gen,h`m  mogelljkheden  om  dlnsen  op  te  nemen  en  te

Bfq:t5:3:8:g!:o£:d:;3rE:£§.die  net  polltieke  vormlngs-
thea.ter  zich  stelt  ls  theater  zo  aan  te  wenden  dab  hot
een  vortmingsmethodlel{  wordt.
Van  de  ene  kant  zal  dat  een  studle  vereisen  van  hoe  in

::: ::::::::in:e:::ntgeg:::::TS.::i!:npI ::a3:: , t#:;:::
hold,   ea)  van  de  andere  kant  zal    men  degelljk  op  de
hoogce  moeten  zijn  van  wac  de   jongel`en  voor.  er`varlngen
hebben  met  theater,  wac  hun  rnuzikale  refer.entle  ls,   ed
incar.   ook  hoe  ze   in  het   onderwijs"geleerd"   hebben  en  wac
hun  reakcie  da.arop  was;  wat  hun  er.var.1ngen  met  het
vormingswer.k  zljn;   hoe  ln  onderwijs  en  vormingswerk

::8£:Ek:::i:  Zljn  methodieken  voor  polltleke  vorm|ng  te
Dit  zljn  de  bouwstenen  waarmee  het  theater.  tot  vor>mlngs
methodlek  omgebouwd   moet  war.den.

Dan  komen  we  Cot  de  pr.obleemstelllng:
een  theorlevor.ming  tav  het  pollclek  vormlngstheater
die  de  pr`aktijk  er.van  stel`ker,   koherenter  wil  maken,
zal  ult  moet;en  gaan  van  de  polltleke  doelstelling
van  dat  theater;
ze  zal  de  maatscha.ppelijke  positle  van  haa.I  publiek
grondig  moeten  bestuderen  en  de  gevolgen  daarvan  voor
individu  en  gI`oep;
ze  zal  een  onderzoek  moeten  plegen  naar.  de  verworiven-
heden  van  het  soclallstische  theater  en  het  vor.mlngs-
theater  dat  daari  een  onder.deel  van  ls  en  van  de  op
gang  komende  praktljk  van  de  politieke  vormlng  in  onder.-
wlds  en  vormlngswerk,   om  zo  ln  de  posltle  te  komen,   dat
ze  een  vrtuchtbare  kritlek  op  de  praktljk  kan  leveren.

De  vraag  ls  nu  of  de  kr.1tici  van  net  polltlek  vor`mings-
theater  dlt  wlllen,   en  of  ze  vanuit  hun  posltle.,,  gelso-
leerd  van  de  praktljk  van  die  theater,  dlt  wel  kunnen.
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0m  bovenstaande  kl.a.cht  bij   te  zetten  en  om  net  kllmaat
waarin  deze  vraag  ontstaan  is  over.  te  I)rengen,  wlllen
We  graag  dan  de  hand  van  een  konlcreet  voorbeeld  laten

i!i!:!iisiii;b!!:ii;:i;!i!!:;i;!:ig!;;:i:n::;f:!;;:-
loos,    "sLApm   TldDEN,sTBFtKE  MEII]EN".

Deze  voorstelllng  ls  bedoeld  voor'  de  eer.ste-ja,ars  van
net  vor`mlngswerk  voor  werkende  jongeren.
Vijftienjar.1gen,   veel  meisJes  en  welnig  jongens,   die

stevlg"afgebaald"   zijn  van  hot  onder.wljs,   t;e  vroeg  ult
dab  onder'wljs  gevallen  zijn  om  een  diploma    te    krijgen
veelal  werkeloos  zljn,  veel  vr'uchteloos  gesolliciteer.d
hhebben,   en  lndlen  ze  al  wepk  hebben,   laag  ge!cwallfl-
ceerd   en  laag  betaald  wel.!c  doen,   dab  ze   echter.  a.Is
een  bevrljding  zion  ln  veltgelljklng  inet  de  school  en
de  wer'l<oloosheid.

Met  name  ondat  deze  jonger`en   ,   voor  zo  ver  als  ze  wer.-
keloos  zljn,   ieder  baantje  hoe  I.ot  oo!c  als  een  uit-
komst  zlen,   en  ondat  ze,   wanneer.  ze  werk  hebben,   dat
work  als  een  bevr.ijding  zion,is  de  lngang  die  voor.  de
polltleke  vormlng  van  werkende   jonger`eri  voor`  de  hand

:#6rnL!e§\}Ech±}i{:bu[t±n8  OP  het  work  voor  deze  g|.oep
DDaarom  hebben  we,   naasc  een  studle  van  h`m  werkslcuatie
ook  een  degelljk   onder.zoek  gedaan  naar`  hun  school-
ervarlngeri  en  de  posltie  die  ze  lnnemen  ln  hot  gezln
waar`  ze  ultkomen  om  ln  onB  stuk  een  breder`e  referentie-
basls  te  hebben.

Op  gr.and  van  de  I.esultaten  hier.van  en  van  de  evaluatle
van    dit  werk  dab  we  hot  vor.ig  seizoen  voor.  werkende
longer.en  gedaan    hebben  en  uitvoer.ige  gesprekken  met
vor`mlngsleiders  die  twee  dageri  ln  de  week  deze   jonger.eel
in  huts  hebben,   zijn  we  gekomen  tot  de  vaststelllng  vai
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I ongeren  wlllen  overdragen.
Bij  het  sehrljven  van  de  scenes  hebben  we  die  debatlljn
steeds  gebrulkt  als  toetssteen  voor  de  lnhoud  van  die
scenes:

1.   Uitga.ande  van  de  vaststelllng  die  we  samem  met  de
vormingswerker.s  gemaal{t  hebben,   dat  deze   jonger'em  hun
mager'e  schoolresultaten,   h`m  moeillj!cheden  thuls,   hun
werkloosheld  en  hun  vervelende  slechc  betaalde  werk
aan  zlchzelf  wljten,  aan  hun  gebr'ek  aan  ener.gie  of
aanleg  duldelljk  maken,  dat,  net  hun  schuld  nlet  is,
maal`  dab  ze  zlch  ln  een  situatie  bevlnden  die  hen
maa.r`  welnig  kansen  biedt,.

2.  Duidolljk  malcen  dat  ze  nlet  de  enigen  zljn  die  zlch
ln  een  der.gelijke  positie  bevlnden  -  er  zijn  heel  Vat
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ult.

3.  Aantonen  dat  hun  sltuatie  nlet  ult  de  lucho  komt
Vallen,   Seen  natuurr'amp  1§,   maLar`  een  gevolg  van  de
manler  `^raarQp  het  wer.k,   en  daarvan  afhankelijk  het
onder'wijs  en  de  r`est  van  de  maatschapplj  I:eorRaniseer.d
zlJn.

4.  Aantonen  dat  die  organisatie  ln  net  bolang  van  wel-
nlgen  en  tegen  h€t  belang  van  zeer.  velen  is.

5.  Je  bent  nlet  recneeloos.    Je  baas  ls  gebonden  Ban
regels,   die  hlj  nlet  mag  o`rer.schrijden.

6.  Dle  r`echten  zljn  nlet  ult  de  lucht  konien  va.llen,
daar  ls  lang  en  ha.r'd  voor  sevochten  door  de  werkende
mensen.
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standi8heden  te  verbeteren.

In  overleg  met  vor.mlngswerker`s  hebben  we  hot  per'spek-
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ku-en.
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ser.1ng  van  deze  debatlljn,   zidn  we  naar`  het  vormings-
cent,nim  getroklcen.
Gedurende  twee  maandem  hebben  we  de  Veg  van  deze  de-
batlljn  na  de  voor.st,elllng,   zoals  hid  nu  gespeeld
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wor'dt,   onder  kontrole  gebracht  van  twee  gr.oepen  vijf-
tienjarlge  lcurslsten  waar`  we  wekelijks  eon  middag  nee
werkten.     Vanuit  de  gesprek]{en  clle  we  met  hen  voerden,
hebben  we   scenes  geschr.even,   ver`scheurd   en  verander.d,
en  zijn  we  gekomen  tot  een  voor§telling  die  ln  de  pr`ak-
tijk  zeer  boelend  blljkt  voor  de  vljftlenja.rise  wer-
kende   jongeren,   en  aanldidlng  tot  veel  vragen,   ver'-
halen  en  konklusies  die  hun  politieke  vormlng  gunstig
belnvloeden .

"SI,APPE  TIJI)EN,STERKE   MEIDEN"   is   een  voorstelling
waartln  Ria.,   een  vljftienjaris  melsje,   vertelt  hoe

i:::  !:v:: 3:u!:v3:::iez:r:g:E:I::g !=l!:i?:ii:an-
van  haar  vader  te  horen  krijgt,   dab  het;  haar  eigen
schuld  ls,   dat  ze  nooit,  haar  best  gedaan  heeft  op
school  en  noolt  heeft  willen  deugen.
In  de  snackbar  komt  ze  Wlm  tegen,   een  zeventlenja-
r'1ge  ar'beider  van  een  broodfabriiek,   die  haar  ver.telt
dat  ze  ln  haar  schoolel`va.ringen  niet  alleen  staat.
Ze  gaan  na,   wa,t   er`  van  de  kinderen,   die  met  Ria  op
de  basissohool  gezeten  hebben,   terecht  gekomen  ls
en  ontdekken  hoe  net  onderwijs  weinig  kinder.en  uit-
selekteert  voor  de  hogere  plaatsen  in  de  arbeidshie-
I`al`chle   en  veel   voor>  de   ondel.ste;
en  hoe  het  onderwijs  kinderen  de  vaardlgheden  leert
die  ze  voor  die  al`beidsplaats  nodig  hebben;
en  hoe  het  onder.wijs  kinderen  leert  tevreden  te  zijn
met  die  plaats  of  een  en  ander'  aan  zlchzelf  te  wljten.
Vender  in  net  verhaa.I  krijgt  Ria  werk  in  een  suiier-
ma.rkt.   Ze   is  ver.liefd  geworden  op  Wlm  en  ondat   ze
a.Ilebei  verdienen  kunnen  ze  gaan  denken  aan  spar.en,
aan  een  uitzec,   aan  net  perspektlef  van  een  huwelijk.
Als   ze  daarover  dr.omen  blijkt  hun  toekomst  gestof'-
feer.a   te   zijn  met   tteelden  van  de   STERREKLAME:
een  zonnlg  huis,   een  rulme  tuin  waar.in  je  de  klnderen
ziet  spelen,   vanuit  een  model`ne  keuken,   met  handige
9£EeTgk::::::' g::£k::i::::  i::::n:a;e  nemen  een
stationcar  waari  de  hele  kampeeruitl`usting  in  kan""Ik  zie   ons  al  hollen  door.  de  dulnen.  Ben  man   ls  zo
long,   als  hlj   zlch  voelt..."
Maar  tante  Mies,   de  vrouw  van  de  sna.ckbal.,   waar.  ze
zitten  ale  ze  hun  toekomst  uitlijnen,   tl`ekt  ze  snel
weez`  met  de  poten   op  ae   grond.
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jullle  dab  a.1lemaal  van  betalen?  Die  cltruspers,
dab  elekcrlsche  vleesmes,   dab  hemelbed?  Vari  Wim  zljn
minimumloon?  Waren  jullle  even  lelcker  weggezweefd
op   je   donzen  dekbedjes.   Nou,   rna.ak   je  maa.r.  geen   zorgen,
dab  ouwe  bed  va,n  opa.  en  oma   ls  zo  slecht  nog  nlet,
al§  je  er  maar  eenmaal  lnllgt".

Het  wordt  nog  veel  duidelijker  hoe   lrr.eeel  die  dl`omen
waren,   als  Ria  merkc  hoe  weinig  ze  schoon  in  handen
kl.ljgt  van  net  beloofde  loon.  En  als  Wlm  erachter  komt
dat  er.  in  de  br.oodfabriek  een  r.eor.ganisatle  op  handen
is  die  zijn  baantje  mlnderi  zeker.  maakt,.

Wanneer  RIB  Wlm  thuls  voorstelt  als  haar.  vaste  vr.lend
en  Win  en  vaderi  raken   in  gespt`ek,   kl`1jgen  ze  net   over
de  op  handen  zijnde  reorganlsatle.  Va.der.  raa.dt  Win  aan
zlch  rustig  te  houden  en  door  te  werken.  Dan  heeft  hit
de  meeste  kanF  dab  net  goed  komt.   Als  Win  zest  dab  hij
op  het vor'ming§instituut  geleer.d heeft  dat  hid   op  moet

::;::I:;:n:L!:g:e:::::':d##e::jz:1::t:Ye;oZ:;hngg:::.
trum,   dab  had  je  vl.oeger  ook  nlet.  Het  was   ler.en  of
werken.  Dat  ls  nou  zo  mool.   op  school  willen  ze  nlet
leren,   maar  op  dat  vormlngscentr.urn  hadden  ze  net   ln-
eens  naar.  hun  zln.  Wac  leer  je  daar  dan?   "

Ria  scapt  ult  de  scene   (zoals  ze  dan  mar  elke  scene

::§th:tww¥:ez:e¥eg:e::eE::}  :£V:3r::it I::=:r::£tpsg:
jekt,   dat  ze  onlangs  op  net  vormlngscentrum  geda,an
hebben.
Het  is  een  geschledenisprojekt  dat  aan  wll  tonen  dat
er  ln  de  laatst,e  hondel`d  jaar  veel  vcr.anderd  ls  aan
de  levensomstandlgheden  van  de  wet.kende  mensen,   en
dat  dab  nlet  vanzelf  verandel`de,   maar  door  georganl-

g:::€edE:ri#  ¥=g£:n¥e:§eE£:  ::n;:nrderop  ekspiiciet
willen  behandelen,  wijden  we  hler  niet  verder'  over  uit.

In  de  voor.stelling  Seven  we  een  erg  gunstig  beeld  van
net  vor`mingscentrum  en  wa.t  het  kan  betekenen  voor.  wer'-
kende   jongeren.
Niet  omdac  we  niet  weten  dab  er`  tussen  de  centra  ln
het   land  nogaJ.  wac  ver.schil  zit  ln  de  kwalitelt  van
het  vor'mingswerk,   maar'  omdac  net  julst  ten  aanzien
van  deze   jonger'en  belangr.1jl{   is  dat  ze  gemotiveerd
worden  voor  net  vor'mlngswerk.
Immer.s,   ze  hebben  de   slechtste   schooler.vartlngen  en
zien  het  centr'um  vaak  als  een  verlengde  van  de  school
6n  ze  wijten  hun  werkloosheid  nogal  eens  aan  het  cen-
tmm  onrda.t  de  bazen  niet  erg  happlg  zijn  op  jongeren
die  twee  dagen  per  week  uit  hec  produktleproces  weg
ziJn.

De   la.atst;e  twee  scenen  laten  zien  hoe  Ria  met  de  meis-
jes  van  de  supermarkt  hun  middagpauze,   waar  ze  recht

?:efe::::;  :::d:::8::Eeireohte  enscenerlng  is  van  een
¥::i:a:e§a: e::  :::n::r#::d: 1 8 °:i:=eEe :eg::::nL§:is:: '
g::a€±g  ¥£E  3g  S::ogs:¥r¥:i  :::i::n3§gggddfo;3€:ga.
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met  hem  op  zij#  werik  gebeurt/1s  voor.  haar.  even  goed
van  belang ....

Dab  br.engt  ons  op  een  laatste  opmerking  over.  net;  totale
stuk.  We  hebben  hler.boven  gezegd,   dab  naast  de  uitbul-
tlng  op  net  werk  in  dit  scuk  veel  aandacht  besteed

:£:::in:£h:e f:£2: ::k:::1::es¥h=o:?  8:n8:I::v±¥n::n
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Daarbij  moet  verteld  worden  dat  we,   in  het  besef  voor.
een  publlek  van   ln  meer.derheld  melsjes   te  spelen,we

i:b!:: gsl:es::i :::I::u::::we?:e:w:::s;:3e:: g::::?
school   en  op  het,  werk.
Wij   zijn  van  menlng  dab  de  vrouwenbevrljding  Seen
strijd  is  tegen  de  man.  Dat  die  bevrijdlng  een  onder'-
deel  is  van  de  bevrljdlng  van  de  totale  klasse  van
werkende  mensen.  Dab  idee  komt  tot  ultdnikklng  ln
net  stuk  en  zoa.Is  u  kunt  lezen  ln  het  slotrefl`ein.
PS:Ba:::te;:a:Ets:::nr:::::nam=;  S:in::8:::  ;e  sterk. "
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Punt  6  van  de  debatlijn  luldde"Jouw  rechten  zion  niet
uit  de  lucht  komen  vallen.Daar  ls  lang  en  ha.r.d  voor  ge-

:;:£::n3::;:::: ::f:::::t,:3::;3jate!::: ;: x:::e:in?at
op  da.t  vormingscentrun?"  uit  de  hulskamer  §tapt  en  te-
gen  net  publlek  vertelt  over  net  geschledenlsprojekt
dat   ze   op  hot   centr'um  gedaari  hebben   .
En  ze  vertelt  dart  met  assistent,ie  van  de  andere.  (   vler)
akteurs  de  inhoud  van  dat  projekt.
Die  scene  is  de  uitdrukking  gewol`den  van  punc6  van  de
det)atlljn  en  willen  we  get)rulken  om  te  konkl`etiseren
wac  we  verstaan  onder  de  pedagogic  van  net  politiek
vor.mingstheater  en  om  de  eerder  verwoorde  probleem-
stelllng  te  onderstrepen.

De  scene  moot   ln  het  stuk  een  brug  maken  van  het  mo-

Z:n:;s€a=°gL¥LELTe:::h:a{d::JBew::g::::::#:±£a:1:t
neer.  ze  ta.v  de  toekomsc  van  hot  bedr.1jf  voop  de  keuze
sta.an  om  of  de  wlnstmarge  te  verkleinen  of  door  ratio-
nalisatle  het,  aantal  arbelders  drast,1sch  ln  te  krlmpen,
zonder  aa.I.zelen  klezen  tegen  de  belangen  van  Wlm  en
zljn  kollegaas)  en  waa]'.op  Rla  merkt  dat  ze  maar  welnlg
schoon  ln  de  ha.nd  krljgt,   dat  ze  Seen  loonsstrookje
kr.1jgt,   waarop  datgene,   wac  afgetrokken  wordt  van  hear.
loon  gespecifieerd  is,   dab  van  haar  vet.wacht  wor.dt,
dat  ze  haar  pauzes  last  schieten  en  onbetaald  over-
werkt,   en  het  moment,   aan  net  elnd  van  net  stuk,   waar
ln  Ria  en  Wlm  zlch  samen  met  hear.  kollegaas  sterk  maken
tegen  de  plannen  van  de  bazen.
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8ende :

I.Het  hele  verhaa.i  konden  we  onrnogeliJk  ver.tellen:

gm¥i::iegf:¥::!#e:!jei:en:f::%:;;:::i:;::i:g;g:
dab  dab  van  de  ene  kant  een  vertwor.venheid   van  de  ar`-
beidersstrijd  is  maar  van  de  andere  kant  voortkomt
uit,  de  veranderlngen  in  het  produktiepr.oces-  de  tech-
nologisohe  ontwikkellng  van  het  pr.oduktleproces  vraagt
een  llcinamelljk  en  geestelljk  steeds  Deter  toegeruste

fi::i::: S=rw=:no£:::::i: ::±Z:jg:¥e£3::e:€:E£T
maar.  ook  voor  bijstand,   voor.  humane  werkomstandigheden
eta)  ook  in  bet  grootste  belong  van  de  bazen.
DIG  vcr.hanl  bleek  voor  de   15-jar`1gen  een  te  hose  ab-
8traktle  t,e  t)ezltten.

2.   Maar  ook  warmeeri  we  hot   eerste  deel,   nl  hoe   ln  hot
verleden  arbelders  voor  verbeterlng  van  hun  leven  ge-
vochten  hobben,   hlstori8ch  zouden  behandelen,   kleefden
daar  onoverkomelijke  prob|emen  aan.
Het  ls    oen  nogal  ultgebreid  verhaal,   en  vanuit  hun
:::a:::::frri:§:nrm::i::n  15-  Jarigen  het  nlet  erig  op

Derhalve  besloten  we  om  de  lnfor.Datle  ln  doze  scene

::Jfe?:I::?a:o:abe:.h::g:tv::g:?:f3li!k:i a:  i:::::-
3gs:=8:n8h:8::¥£fd:o::rg:38:hB8ES£8£b8ftesed¥€r#:E-
wapen  organlsatie  was;   dab  dlo  verwortvenheden  tegen
de  t)azen  verdedigd  moesten  warden;   dat  die  georgani-

:::£€:ns::iJ8 ev£::k::::e::S::£  ::gu::::3:d±:8rvg:a€?

Maar  hoe  dac  ln  een  scene  uitdrukken?
In  de  lljn  van  het  atuk  lag  net  voor.  de  hand  om  na
de  ult;stap  van  Rla  uit  de  hulskamer.  een  scene  te  laten
zien,   waar.1n  zlch  dat  geschledenispr.ojekt  in  hot  vor-
mingscentr.urn  voltrekt.  Maar  daardoor  zou  de  geschlede-
nis|nfor.matte  erg  indirekc  worden-  irmers  de  scene
last  dan  nanst  die  lnforma.tie  ook  de  werlcwljze  van  hot
vormlngsoentrum  zien,   lets  wat  iTiakkelljl{  die   lnformatle
kan  over'woekeren,   omdat  de  handellng  zich  toespltst
op  de  werikwijze  in  hot  centrum.

I;t::3:;e¥:iwi::::::;:!!::::1:i:::::i::g:!n:::c!!:ik
dab  lied  zlngt,  stapt  uit  net  stuk,  zingt  een  lied,  dac
de  a.nekdote  van  het  stuk  verbreedt  naar  een  veel  alge-
menere  konklusle,   en  keort  dan  terug  in  hot  stuk;
met  de  informatle  ult  het  lied  bekijlcen  de  toeschou-
wer.s  de  Verdere  ontwikl{ellng  van  de  anekdote.   In
Brecht's  werk  zljn  dat  soor.t  vool.beelden  legio. )

I)an  blljfc  het  geva8I`,  dat  de  geschiedenislnformacle
t,e  abstrakt  ls  voor  hot  publiek.  Daa.ron  kozen  we  nlet
voor  con  uitgebreid,   ohronologlsch  verhaal,   maar.  tonen

5:3#:ei;::;:::e::;g::!i:::!ii;::::g:!:::::;:;;:!3::
van  14  tot,  16  uur  en  dergeliJke  en  de  strljd  voor.  de
afschafflng  van  die  kinderarbeld;
Pond  1912:   de  str'1jd  voor  algemene  leerplicht  en  al-
gomeon  stemr`echt,   de  lo-urlge  werkda6;

:Lndd:9392efeo#r::1::rwg:#:nw:::::::h;:£'d:ea:3:±¥rs
ter'ug  te  nemen  6n  de  strljd  daartegen  en  de  grote  werk-
loosheldsdemonstratles;
1972:   de  ENKAbezetting,   om  Ban  be  tonen  dab  de   str.ijd
voor'tduur¢;

:3Z3:e::d::::!do%a:efe]¥:;k::d:eg:¥e:::a::a:eh£:sg::±-
rische  aribeldersstr.1jd  en  de  emanclpatlestrljd  van  de
werkende  longer.en  van  nu.

in  de  liJn  van  de  voorstelllng,  waar.in  heel  stork  toe-
gewerkt,  wordt  naar  een  ldentiflkat,ie  van  het  publlek
met,  de  personen  Rla  en  Wlm,   hebben  we   op  elk  van  die
viJf  hlstor.1scho  punten  een  15-Jar.1ge  opgevoerd  die  de
ultbultlng  van  die  tijd  en  net  ver'zet  ertegen  meemaakt.

Pies:::£:1::€:bi:th#:::o:£e9ek:::%€:;d:¥:sinformatle

Verder  kozen  we   (om  de  wet.king  van  de  hierboven  beschr'e-

:::,s;::::;i#:=::::t=m;:::8:::e::;::;:;:gi:::f!e;¥:
steund  wordt  door  veel  beeldma.teriaal.
Geen  historlsch  reallstlsche  beelden  (   focoos  of  teke-

:eLng::e:i:nd5:::!€!c#:pie::¥£:1:g:£o3::n::£e:¥E:::i?d
net  rltme  waa.rmee  de  beelden  getoond  wor`den  moot  het

:::gen:gant8ezesgpgreenekdtaetkshtetv::§t::k::.88::::%:8;1:B:i_
len  om  vaart  in  de  scene  Ce  brengen  zodat  ze  boelt,  en
nlec  te  lang  duur.t  6n  door  I`1tmewissellngen  lnhoude-
lljke  aksenten  in  de  t,ekst  te  leggen,  die  een  eventu-
eel  schedelljk  gevolg  van  net  tempo  op  de  overdracht
moeten  opheffen  en  I)elangrljke  mededellngen  naar  voren
moeten  halen  en  de  andere  daaraan  ondergeschikt  moeten
maken,
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je  daar  nlet  goed   over.  praten.  En  toch  1§  het,  er.g  in-
Ceressant  om  te  weten  hoe  dab  vr.oeger.  gins  op  bet,
werk  en  hoe  da.t  verander`d  is.  Want  als  je  weet  hoe
zulke  dlngen  veranderd  zljn,   dan  weet  je  ook  hoe  de  ze
nu  kunt  veranderen,   al8  je  tenmlnste  vindt  dat  dab  moet.
We  hebben  daar.  1n  bet  vormlngsoencru#  een  projekt  over
gehad  met  platen;   moet,  je  kljl{en ....
De  vijf  akteurs  die  hot  stuk  spelen  gaan  n.aast  elkaar
sC&an  met  leder  voor'  zlch  een  boz`d  van  vljftlg  blj   vljf-

€:§e:T. z:1:sb;;L3:a:e:e€ea::k::i ,:E:€  :§  :8$4e  T:„Ka§.
Vanachter  bet  bord  heeft  ze  eon  plaat  omgeslagen  van
de  2}elfde  omvang  waarop  ln  klour  het  por.tret  Van  IetJe.
De  tweede  akteur  vervolgt  de  tekst  en  lllustr.Cert;  zijn
woorden  met  een  plaat.  En  ale  de  vljf  akteurs  aan  bet
woord  geweest  zijn  hebben  ze  semen  de  leef-  en  werkom-
standigheden  van  die  Cijd  beschreven  en  vormen  de  vljf
platen  da&r.van  semen  een  beeld.
I)an  neemt  de  eer'ste  het  woor.d  en  maakt  een  begin  Ban
bet,  vemaalbje  over  de  str.ijd  tegen  die  omstandig-
heden  en  de  vler  anderen  maken  dab  verhaal  af  en  kom-
pleter.en  het  beeld  daarvan.

U  vlndc  de  tekst  van  deze  scene  hierna  afgedr+ukt  en
de  plaacjes  die  er.  blj  hol`en  zoals  die  gerepr`oduceerd

2:i: Eed:r!:i:::::1=5:I;8h::; ;8:: g: ::I::¥:i:I-
U  moet  blj   lezlng  in  de  gaten  houden,dat  de  tesktblok-
jes   ieder  over`  de  vljf  akteur.s  verideeld  zljn.
In  de  strips  vindt  u  aangegeven  waar  de  vorschillende
platen  in  de  voor.stelllng  ophouden.
Voor  de  brochure  ls  de  strip  echter'  als  een  geheol
getekend .
Wij  vermelden  nag  dat  de  vijf  platen  van  de  demon8tria-
tie  van  de  dertlger  jaren  in  hoog  tempo  de  een  na  de
andere  oingeslagen  worden  om  daardoor  de  leracht  van  net
beeld  van  die  brede  demonscratie  te  versterken.
Ook  bid   de  mlninTumjeugdloondemonstratle  gebeurt  dit.

Al  met  al  zijn  we,   via  een  lnten§1eve  dlskussle  blnnen
de  groep,   die  hot  stuk  gemaakt  heeft,   via  net  kontakt
mat  vormlngsmedewerkers,   die  ons  blj  bet  maken  van  het
stuk  geassisteerd  hebben  en  met  de  kursisten  waaraan
we  de  vor.deriingen  van  on§  werk  steeds  voor.legden,   ge-
komen  tot  een  voI`m  die  ln  de  praktljk  zeer  werkbaar
bllJkt.
De  scene  is  allesbehalve  een  rein  op  de  rest  van  de  voor-
§telllng  en  de olnhoud  van  de  scene  blljkt  blj  de  jonge-
ren  adekwaa.t   overi  tekomen.

F\est  ons  nog  een  laatste  opmerking  over  de  hier.  t)eschre-
ven  gang  van  de  theorecische  vaststelllng  van  de  lnhoud
van  de  scene  naar.  de  ultelndelljke  vorm.

5:n::ne::S::  i::e:L€a?  ::a::tv:::nw::kn::Z:ge:?r::t  aLs
®e  vtiststelb  wat,  een  scene  ln  moot  houden  net  alleen
maar.  zaak  is  om  eon  goede  metafoor  te  vlnden  om  die
lnfor.matlo  ln  te  gleten.
Maar  dan  lever  je  je  over.  aan  een  toevallige  vondst.

Steeds  sberker  wordt  blj  onB  bet  inzicht  dot  een  kon-
krete  soenlsche  lnrlchtlng  van  onze  stukken  steeds  weer
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staat  stellen  in  hun  elsen  omgevlng  de  kla.ssetegenstel-
llngen  te  zlen;
dat  de  vorm  waarin  je  bet  glet,  ult  moet  gaan  van  ae

;gi:;n;:;g::;:;;::::i:£::::i;:::::2f:i:3;:::I:::bre|-
den;
dab  je  de  informatie  moet,  fasel`en  en  aantrekkell]k

moet  maken.
Wanneer  je,   ?.oals  hlerboven  beschl`even,   stap  voor  stap
de  voorwaarden  waara.an  een  Scene  moet  voldoen  onder-
zoekt  en  vaststelt,   18  de  ultelndelljke  vorm  Seen

;§n:i:aE£:::::i::e:;:€:o5::::eEev£:gd:¥og:w:::::Zo:¥e
Jen  Smeets,
Theo  Drljvers

E::  i:  :8;i:  X::d:::t::::.g::e::n?5  Jaar  net  als  WiJ.
Ze  werkc  in  een  wever`1j.   Zestlen  uur  per.  dag.   Zes  dagen

5:kd=e¥;:¥;  zusde  van  lo  en  haar  br`oertje  van  8  wel`ken
in  de  wever.ij .
Er  wer.ken  alleen  maar'  kinderen.

£:rfa::tzfg: k::i::e;:Eg::8}e::§  ::::hit:  ::3:e:€?"Kinder'en  hoef  je  veel  minder  te  betalen  dan  volwas-
senen  en  je  kant  ze  opjagen  z;onder  dab  ze  al  te  veel
tegenstrlbbelen . "
De  ouders  van  Ietje  kunnen  zelf  Seen  werk  vinden.
Ze  hebben  de  paar.  gulden  die  de  klnderen  verdlenen
ha.rd  nodig  om  de  honger  buiten  de  cleur  te  houden.

Als  vader'  beleefd  aan  de  direkteur  vraagt  of  hid
het  werk  van  zijn  kinder'en  mag   ovel`nemen  omdat  hun
gezondheld  naar  de  lmoppen  gaat  door  net,   zware  wer.ken

a:E:ag:  a::: : 1 : I:a?eg.Egg::pin:3 ::1::e:o:geE6p::a:
En  als  de  vaders  protesteren  tegen  de  onmensellJke
behandellng  die  zlj   zelf  en  hun  kinderen  van  de  baas
krijgen,   worden  ze  door.  hem  uitgelachen:   "onmense-

±: : #ria::es€::a:I::ego;:d8±:  ::;ge:I :::efe5a:e:±5P£:t
wertk  van  hen  zouden  overngmen  en  dab  ze   loon  near

wer.k   zouden  ontvangen.
Maar   toen  l{wamen  alle  werkloze  mensen  in  akt,1e   en
de  mensen  die  veel  te  weinlg  verdlenden  voor  net
zware  work  dat   zlj   leder'e  da.g  weer'  16  uur  moesten
doen.   Zlj   staakten  en  demonstr.eerden.  Zij   trokken

8grE¥na::a:£g¥dE#e:a  ::Zf8d8:?8::  £:::d::  #:8eE6rter
en  de  lonen  hoger.
Zo   ls  dot  verander.a.  Niet  vanzelf,   maar.  door  de  strijd
van  de  gewone  mensen.  En  zo  verandel`de   er.  nog  veel  meer.
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Dit  ls  Joke  van  Buuren.Ze  is  vljftien  jaar,net  als  wlj.
Het  is   1912.Joke  wer.kt   ln  een  hoedenatelier.Nlet   zes~
tlen  uur.  per  dag,maar  tien  uur.
Dat   is  afgedwongen  door  de  wet.kende  mensen.
Haar.  broertje  van  8  en  haar.  zusje  van  10  zitten  op
sc...ool.Dan  kunnen  ze  niet  meer  ultgebult  worden   op
de  fabrilek  en  leren  ze  rekenen,1ezen  en  schrijven.
Dingen  die  de  kinder`.`n  van  de   ge.tionc   r'[cn.}(:r,   `.." )eser
noolt   leer'den.Er   is  nog  meer.  gewonnen.De  vader.  van
Joke  mocht  voor.taan  8termen  als   er  ver`klezi.ngen  zljn.

Vroeger  hadden  alleen  de  r'ljke  mensen  stemr'echt.
Ma.a.r  de   moeder  van  -ol{e   bv   mag  nog  niet   stemmen,
vr.ouwen  hebt)en  nog  geen  stemrecht.
En  als  de  vader.  van  Joke  wel`keloos  wor'dt,dan  moeten
ze   leven  van  de  wind,want  W.W.   besta.at  nog  nlet   ln
1912.Nee,de  strljd   ls  nag  nlet  vooriblj.
En  de  bazen  proberen  als  ze  even  de  kans  krijgen,de
rechten  die  de  arbelder.s  ver.overd  hebben  weer.  tel`ug
te  pakken.

Dlt  is  Frlts  van  de  Wittenboer'.Hlj   is   15   jaar,net
als  wlJ.Het  ls  1930.Frlts  wel`kt  ln  een  textielfa-
brlek.Tien  uur  per.  da,g.Het   ls  de  tljd  van  de  grote
krlsis.De  ene  fabriek  na  de  andere  wordt  gesloten.
Als  de  bazen  er  nlet  genaeg  aan  kurmen  ver`dienen,
dan  slulten  ze  hem  dus  maar..
Dab  de  arbeider.s  dan  Seen   inkomsten  meer  hebben
telb  nieb.Er  zljn  honder.dduizenden  wer'l{lozen.

De  bazen  pr.oberen  de  arbeider.s  tegen  elkaar  ult  te
§pelen:ze  ontslaan  bv  arbelders  die  zi5n  aangenomen
voor.10  uur  per  dag  en  voor  een  reaelijk  loon...en
nemen  daar.  voor  ln  de  plaats  werkloze  arbelders  die
bereid  zljn  14  uur  per  dog  en  voor  een  veel   lager.
loon  het  werk   te  doen.
Zo  zijn  net  voor  de  bazen  tenslotte  ¢och  nog  goede
tijden.
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Maar  dab  nemen  de  arbeidel.a  nlet.Ze  komen  ln  opstand.
In Tilbur'g,Waar  Frlts  werkc, staken  de  t,extielarbel-
der8  om  hun  bevochten  rechcen  te  verdedlgen.
In  Twente  ziJn  grot,a  demonstraLtles.
In  Amsterdam  komen  door.  de  honger  de  Jordaan-bewoners
ln  opstand.

In  Oronlngen  leggen  de  ar.belder.s  de  strokartonfabrle-
ken  plat.
Overal  in  het  land  gaan  de  ar.belder8  samen.En  nu  zul  Jo
zeggen:"dat  was  vroeger.Maar  goat  het  t,egenwoordig  dan
zo   andel`s?I.

Dit  is  Toon  Krooa.Hid   is  vijftlen  jaar.,net  als  wlj.
I]et  ls  1972.Toon  doet  nee  aan  de  bezettlng  van  de
Enkafabl.ieken  ln  Br.eda.
De  bazen  wlllen  de  Enlcafabrieken  slulten  omdat  ze  er
nlet  genoeg  Ban  verdienen.
Twaalfhonderd  man  zouden  zomaar  op  §traat  gezet  wor'den.
Maar  de  arbelders  zoiden:I.We  hebben  deze  fabr.1ek  groat

8:Z:ag:€g:£a:Sk=e:e?::£}:i:::df„aar WIJ  nog  ja.Ten
Bn  ze  bezecten  hun  fabrlek.Zo  dwongem  ze  de  bazen  af
te  zlen  van  sluiting  van  de  Enka..
En  dot  de  a.rbeiders  gelldk  hadden  ls  duldelljk,want
de  Enl<a-Breda  draait  nag  steeds.

3i;.i:tJ::a:;%:#::t3:6Z= i: ::I;:::?8J3g,g:: :::
moot  Jolanda  pezen  achter  de  kassa  van  een  supermarikt
En  dan  wordt  Jolanda  nanr  hul8  gestuurd  met  eon  paar
tient,Jes,
Als  de  minl8ter  er  over  denkt  om  een  wet  te  maken

dat  jeugdlgen  eon  vastgesteld  mlnlmumloon  moeten  krlj-

g:£6!r:ie::e:::±8:e:a?:n£:;n#±:gg:i?e  drelgen, ze  doen
En  al  gauw  ziet  bet  er  naar.  ult  dat  de  I)azen  de  minis-
ter.  kleln  krlj8en  en  het  minim`rmloon  nlet  doorgaat.
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Maar  dan  komt  .olanda  ln  actle.
En  met  ha.a.r  diilzenden  ander.e  wel`kende   jongeren   ln
Neder.land.Ze  staken  en  demonscreren.Ze  eisen  hun  rechc
en  ze  krljgen  net  mlniimmloon.

ENKELE   GROEPEN  VAN   HET   KULTUREEI,   FRONT
STELLEN   ZICH  V00R

i.SATER

2.   DISKUS

3.    HET   SOCIAAL   CENTRUM

4.   DB   NEUWE   KOMEDIE

5.   rlET   GRAFlscH   KOLLEKTIEF  VAN   HET   TRojAANSE   PAARD

SATER

Wac  Safer  i§  laat  zich  net  best  beschrljven  aan  de
hand  van  wat  Saber  doet.
Ben  belangrijke  aktivlteit  op  dit  moment   ls  hec  spelen
van   "Ia.  Baas,   Nee  Baas."

UITGANGSPUNTEN   VAN   JA   BAAS-NEE   BAAS

|n  de  maacschaaplj   zle  je  twee  ontwlkkellngen.
Aan  de  ene  kant   staat  de  wer.l{gever.  steeds  meeri  toe,zo-
gena.and.Als   je  de  geschiedenis   bekljl{t  dan  blljkc  Oat
de  werkgever.  pas  na.  strljd  van  de  vloer  lngaat  op  de
eisen  vali  die  vloer..
Ben  voorbeeld  daarvan  ls  de  loonstrijd:   duizenden  man-
uren  worden  geinvesteerd  voor.  een  paar  pr`ocentjes  meer
ook  de  strijd  voor  de   lnvoer`ing  van  de  ondernemersraad
en  het  werikover.leg  werd  met  redelijk  sukses  gevoerd.
Zo  Ce  zlen  zou  je  denken  dat  net   Coch  allemaal   lukt:   en
da,t,  de  al`beider  hec  steeds  Deter  krijgt.

`             Maar'  a.an  de  andere  kant  moe¢   je  dan  de   ontwlkkellng
van  het  kapitaal  volgen.
Na  de  laat§te  wer.eldoorlog  zljn  de  lnvesterlngen  steeds
meer  ger.icht  op  de  aanschaf  van  machines  en  steeds
minder.  op  net  kre.eeren  van  ar.beidsplaa.tsen.
Dat  betekent  een  verhoglng  van  de  wer.kloosheld.
Tegelijkertijd  zle  je  dat  de  ekonomlsohe  macht  blj
steeds  minder  mensen  terecht  is  gekomen.
De  dlrekte  ultbulter  wordt  steeds  onzichtbaar.der.
( mulbinationa.Is )
Alhoewel  het  dus   lijkc  dab  d.e  werknemer  door.  zljn  vel`-
worvenheden  net  steeds  beter  krljgt,  neemt  net  aantal

::3ei::p:::::e:.:f , ,::. E: :in:ef: ::=tvfe:::v?::?: i:S_
der' .
Saber  probeer.t  tegen  deze  ontwll{keling  een  aktleve

;:e:::n8::g:exap7E;?;5P:£::::r€e a ;;i:::e::: : het  stuk
JA   BAAS-NEE  BAAS.

Zo  veranderde  hot  vroeger.  en  zo  veriandert  het  nu.
Nlet  van  zelf .Maar  door  st,rijd.De  strljd  van  alle  wer-
kende  mensen.En  die  strljd  gaat  nog  steeds  door'.

OVEF`   I)E    INHOUI)

UA   BAAS-NEE  BAAS   is  een  vr.olljk   stuk   over  de  vakbond
medezeggenschap  en  ondel`nemingsr.aad.   Het   is   een  ver`haal
over.  een  jonse  vrouwelijke  werknemer.,   die  gekozen  wordb
in  de  ondememingsraa.d  van  net  concern  waar.  zlj  werkt.
Zij   ls  optlmistlsch  over  de  kansen  die  zlj  daar  zal
krljgen  om  werkelijk  dlngen  te  verandel`en  die  ln  het
belang  zljn  van  haar  en  haa.I  kollegaas.
De  I)ositle  die  zij   ln  de  ondememingsr.aad  inneemt  is
echter  dubbelzinnig.  Ener'zijds  is  zij   gekozen  om  de
belangen  van  de  vloer  te  vercegenwoordlgen,   under.zijds
kan  zij  dat  nlet,   omdat  zlj  door.  de  aard  van  het  instl-
tuut   automaci§ch  ook  de  belangen  van  de  wer`kgever
d i ent .

Met  name  blijkt  dit  als  de  dlrektle  een  reor'ganisatie

:#:Egi?Ei E:geb:a:Ig=l;:?ti:tb:?gg:te:B  5:::::e::::om-
vermindering.  Ben  van  de  gevolgen  hlervan  ls  net  sl'ui-
ten  van  een  pr.oduktleafdellng,   waar.van  de  winst  nlet
meer.  aantr.el{kelljl{  genoeg   is.
Dlt  betekent  net  ontslag  van  300  wer.knemers.

Deze  rna.atr'egelen  worden  beetle  blj   beetje,   maar.  steeds
als     een  voldongen  felt  in  de  ondel`nemlngsr'aad  bekend
gemaa.kt.  De  aar.d  van  de  maatregelen  valc  dan  echter
niet  meer  aan  te  tasten.
De  reaktle  van  het  ondermemingsraadslid  luldt  hlerop:
Als  lk  nlet  alles  van  het  bedrljf  weet  dan  weiger  lk
elke  medevera.ntwoordelijltheld.Zlj   wenst  Seen  !s±±g
verantwoordellJkheld  voor  eon  gE±  medezeggenschap.
De  vakbond  die  haar  eerst  pr.obeer.t  te  matlgen,   sluit
zlch  tenslotte  bid  dit  standpunt  aan.Oak  de  vloer.
zest  nee  tegen  de  reor'ganisatieplannen.

Het  nee  van  de  arbelders  valt  samen  net  bet  vleren
van  het  vljfjarlg  jublleum  van  net  bedrljf .  Op  de
feestavond  maken  de  arbleder.s  hun  standp`mt  bekend
ln  opr'uiende  toneelstukjes  en  llederen  voor  de  direk-
teur..  Vanult  zljn  lnmiddels  geisoleer'de  poslbie  be~
kljkt  de  direkt,Cur  de  voor  hem  ongunstige  ontwlkke-
ling  met  afgrijzen.

OVER   DE   ORGANISATIE

Saber  wll   het   stuk  JA  BAAS  NEE  BAAS     spelen  voor.  de
mensen  die  ln  de  beclrljven,  werkplaatsen  en  acellers
werken.  Voor  hen  is  het;  programma  gemaakt.
Dat  publlek  probeert  Sateri  blj  de  voorstelllng  aan-
Ei::gt:eb::::Ek3iJ3|: o3:n#?tg:n£:8b:a S?tv8g:bs:3E|ek
en  ber.Cid  zljn  toeschouwer's  te  werven.
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Zelf  heeft  Sater'  als  toneelgr.oep  nlet  de  mogelljkheden
hiertoe,   maar  wel  ken  zij  hot  kader.  scheppen  waar
blrmen  dat  gebeurt.
Mensen  die  een  ingang  hebben  bid  dat  publlek  zion  bv
distrlktsbestuurder8  vali  de  vakbonden,  aktieve  kader'-
leden,   leden  van  do  ondememlngsr'aad  en  vertegenwoor-
digers  van  werkende  jongerenorganlsaties.

Door  hot  hele  land  or.ganlBeert    Sater  reglonale  bljeen-
komsten  waarop  hec   stul¢  fA  BAAS  NEE  BAAS   gespeeld
wordt  en  achteraf  overi  de  problema.tick  die  ln  het  stuk
aan  de  orde  komt  gediskussieerd  wordt.

;u:in:i::i:::#:!wj:;::d3;:§!±ii§::;ia::£S::£::::i:::t:
Pond  organisatie  en  putillclteit.om  zoveel  mogelljk

§§nriL¥£;!w€:p;r§§:::i:i:¥:t!=:¥:§#k¥::::::::k::-
worden  ultgenodlgd.
op  doze  propaganda-avond  wor'dt  aan  de  aanwezigen  infor-
matle  ver8tr.ekt  over.  de  totale  opzet  on  de  lnhoud  van
hec  stuk.  Tevens  kl.ijgen  zij  propagandamateriaal  ten
verspreldlng  en  publikatie.
Doze  opzet  18  daar'om  zo  breed  omdat  Sater  voor  een  pu-
bllek  wil  optreden  dab  nlet  gewoon  is  naar.  Gen  theater
t:e  gaan  voor  een  toneelvoorscelling.

Tot  nu  toe  waren  er  ± 4o0  mensen  per  voorstelllng
aanwezlg.
Sater  gelooft    en  probeert  Ce  bewlJzen  dat,  zlj  het
medium  theater.  een  nieuwe  inhoud  kan  Seven  door  het
eon  aktievo  rol  te  la.ten  spelen  ln  een  maatschappe-
lijk  veranderlngsprocos.

DISKUS

oNs   puel,IEK

om  pra!ct.isoho  redenen  I.ebi)en  wij   gekozen  voor  een
beperkt  sprieldlngsgebled:
de  ekonomlsch  aan  de  riJnmond  gebondeh  bevolking.

3i:e8€e{:ngx;  ::ge::jpr3£€::k¥8::e;:£r:£r8:  E:3::!3 k_
held  dit  kontakt  te  kontinuer.en.
Die  bevolklng  pr.oberen  wlj  te berelken  door  net  spelen
vari  voorstellingen  in  wldk-  buuric-  en  klubhuizen,   1n

3:  ::¥mg:8?llJk  Voor  de  bevolking  vreende  of  vervrieem.

Ult  de  keuze  van  plaats  en  rulmce  zou  men  wellicht
}cunnen  opmaken  dat  onze  akclvltelten  zich  uitslult,end
richt,en  op  de  nlet-bezlttende  kla8se;  dab  18  dan  ook
ZO.
De  ekonoml8ch  hoger.  gekwallficeerde  blnnenloper`s  bui-

:£:e:::£h8::±3!ri8e:::£n?e:£ta:e:c£:::::£g°2±:Xe:ehet
nooit  ge`toest;  die  bourgeois-kultuur  heeft,  hen  niets
C8  bleden.

£¥:s8:b±::¥ :: :::t::e8;%a:£:r8e:::a:£ ::?i::::d:e_
3:8:;efe:erng::3¥ea¥±:S£;:S¥:£t?¥nd¥a:e::££og:?licks-

¥::e:::31:::d€L::::b:F}8:Z ±!8:r::t iBe::i  :::e::8n':8e-
ONZE   V00RSTELLING

Gezlen  de  publleksgroepen  waar  je  voor  speolt,   waar.
aan  moet  dan  je  voorstelllng  voldoen?  Er  zijn  eon  aan-
tal  vBste  minim`rmvoor'waarden,   basi8punten.

a.  ons  publlek  bezlt,  Seen  produktiemiddelen.
b.  bezlt  nog  niet  de  macht.,   hun  demokratlsche  rechten
om  te  zetten  ln  reeelo  ultwoel.ends  macht.
a.  heeft  geen  deel  ln  en  belong  blj  de  bourgeols-
kultuur
a.  bezlt  passlef  kla88ebewustzljn.

De  voorstelllng  kan  alleen  van  doze  basis  uitgaan.
Wanneer  je  polltleke  vor.ming  wll  bedrijven  is  deze

¥::::i:;:;E;:;::I:±6fm;u:t¢:a:3::.p=L3:e:u::a=s:E:_
Wll  je  politiek  vormlngstheater  bedrijven  dan  kun  je
de  mensen  nleS  lastlg  vallen  met  indlvlduele  krea,tl-
vltelt,  de  aller  lndividueelste  expressle  van  de  aller-
1ndlvldueelste  emotle  ;  kortom,   je  ken  je  basis  nlet
zoeken  ln  hot;  bourgeois-toneol,   maar  je  moet  lnhaken
op  de  reeele  ervaringen  ;   onderdr.ukking,   manlpula.tie
de  I.ealltelt  van  alledag.
Die  ervarlngen  tonen,   schept  lndlviduele  herkenning,  de
hlstorisohe  oorzaken  daarvan  aandulden  schept,  kollekbieve
herkermirng .

Het  losmaken  van  de  lndlvlduele  interpretatie:   (ik  ben

:a:!:;g::i:;:::;a:: #!:eii:::#:i:::i::i:;i:a:i:¥: J
dlngsmentalltelt,   1s  de  eerste  stap  naar  de  solldar.i-

5::t;k?:e;t::w3:::ijfefa:k:i:::nb:#:t?:!g;len  ais  hot
:::E::Z:jBagex:?da:3:::  £=:  een  ber'8Pektlef,  de  moge.

Fas  daar  moet  onze  voorstelling  afha.ken  en  hot  woord
Seven  aan  het  publleh.

I)E   OnoEP

Wij  worden  geflnanclerd  ult  algemene  middelen,  uit
de  belastlngopbrengsten  .  Van  de  toto.Ie  subsldle  op
toneelgebled  gaat  vcr.reweg  net  gr.ootste  deel  naar.  die
sekbor  van  toneel  die  zlch  richt  op  de  bovenlaag  van
de  bevolklng.
Het  over.grote  deel  van  de  bevolking  financlert  een
kultuur  die  niet  de  hunne  ls  zoals  zij  in  alle  sek-
Coren  gedwongen  is  zaken  te  financieren  die  zich  I.egel-
recht  tegen  hun  belangen  keren,   of  die  mogell]kheld  in
zlch  dragen.

#:LS::±[S:jd:Se¥:i.geflnanclerd  Worden  door  de  men§en
Nlet  tov  de  for.mele  subsldlent  maar.  tov  ons  publlek
moeten  wij   ons  werk  kunnen  verantwoorden.
Het  spreekt  vanzelf  dat  wij  van  ons  publlek  nog  nlet

:;ng:¥!:=:i:£::::::mb:i:;a8fsk#::d::ag::€±:Liu#::
zlJn,
De  formelo  subsldlent  heeft  d&t  als  argument  aaavaard:
een  volgenswaar'd  lnltiat,1ef .
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NET SOCIAAL  CENTFluN

g£:vgo8::%k%eaE:#efgu£#:s::£npn:£L#:e:::dp5:§::;:n.
centrum  dab  december.  1971  door  oa  een  toenemend  bezoek
van  hasjrokers  word  geslocen.  Doze  Pokers  waren  daar-
y3:rb:::his:?Pence?tnT:m|:d:|3e:::::nj:"g:::g::3::::?.
t,eveel  sohulden  en  de  fabr.ieksdir.ektaur`en,   die   ln  net
best,uar  zitten  wlllen  Seen  verant;woordelljltheld  meer
drngen)  wer.d  geleld  door  pa.ter`s   .1ezuleten.

::cP::e:§e!:::::t:¥sh£:is::?:::nvh=t°:g#::n::5:opezLg
cialisme  ult  lulk.  I)e  ene  helft  van  de  pater.s  hleld

?::±efe?:ga:::  :£  ::rg::CVL:LPse:o#:g:1:??k3:::  B:E3en
en  zingen,   goede  gelovlgen  en  leden  van  d8  r.k.ker.k

:§§::i::§9¥:e::I:£L {:e¥=i8: i:t::§ u 3 :a:::i::ei:r8de

#:;s::t:3:£s€:I::n:nL#a::t5::::r:£ge:::a:u±:e:::¥:at
nag  st,eeds   een    dongerenc8ncrum  van  mlddelba.re   soho-
llel.en  en  jonge  notabelen.

Bit  alles  ls  duldelljk  nog  de  macht  van  de  ker.k  en
meneer  Petr'us  Regout,   kapltalist  van  het  eerste  uur
en  sbichter.  van  de  woonkazemes  voor  zljn  arbeider8.

Het  Sooiaal  Centr.urn  wll  duldelijk  wer.ken  aan  eon
socla.1e  en  maatschappelljke  veranderlng  en  met  die

£::::nv:¥j8::£gfno:e¥:gL¥:nm::t:#:;;i:P?=t::n:::
Ce  konen.

Wlj  wlllen  hier  nu  niet  theol`etlsch  onze  visle  gaan
uitrafelen,   maa.r  dir.ekt  vanuit  hec  werkplan  en  werk-
wijze  vet.t,ellen  waar  wlj  nee  bezlg  zljn.

Het  aktlvlteltenpakket  van  hot  kollektlef  ls  te  onder-
saheiden  in  drle  hoofdgr.oepen,   te  weten:

hoofdgr.oep  i ;   Infor.rna.¢iebank
hoofdgroep  2.   ROA  riaad  voor  overleg  en  aktle
hoofdgroep  3.  Dmkkerij

HOOFI)GROEP   1.

±£a::€:;:£k(i3n:¥:::  Zi::ssen  van aktlegr'oepen,
or.ganisaties,   overheden  enz )
-informatlema,terlaal  over  alle  mogelijke  onderwerpen,
aktiegr.oepen  enz
2.   projekt  dlenst  weiger.en:   1n  samenwer.klns  met  Ver'e-
nlglng  voor  Dienst,welgeraars;   elke  donderdagavond  in-
foa.vond
3.   steurikoruniltee  voor'  polltleke   vor.ming  en  aktle(GLTwee
en  Proloog)
bekend  maken  van  GI;Ti`lee  manifestatles   ln  Ma.astr.1cht
4.  Werkgroep  Kalkar.:
-voor.ber.eidlng  tentoonstelllng  alternatleve  ener`gie-
bromen
5.  kwartierm8.ker,   buurt,blad  voor  eenheld   ln  hot  deker  -
kwartler:
-aktie  tegen  ver.kr.otten,  duldelljkheid  over  r.enovatie
6.   ombudswerk:

;:nss€g::W::#8wg:€ ±¥g£;?  ombudsman-r`11ince  verschaffen
8.   exposit,ie  Mozambique:
-tentoonstelling  voorberelden  langs  scholen,   aktle  voor
Frellmo
9.  kontakten  wel`kwlnkel,   kultureel  front,

H00FDC.ROEP   2 .

I.  projckt  dlen§twelgel ing

i:  i::#:£:::;#!:::::e:: vorming en aktle
5.  aktle  graag  gedaan

HOOFDGROEp   3.         I>RuracERI-

stenoilwerk
offsetdr.ukkerlj  staat  ten  dienste  van  aktiegr`oepen,
uit€even  van  boekjes     .
een  aantal  aktivltelten  van  de  lnfobank  behoren  blj  cle

§£S:;§¥m::fe±rfuenkoiiekt±ef

DE  NIEUWE  KONEDIE

De   NIEUWE  KOMEDIE   bestaat   nu   bljna  2   jaar.   in  de   nieuwe
opzet,   nl  als   lanaelljk  vormln6sgezelschap.
Wlj   zljn   in  die   tljd   bezlg  geweest  met  de  vra.ag:
wac   ls   vormingstw.erk?
wac  wlller,  vLTe  met  Folltiek  aktiverend  theater?
wac    ls   tle    li:7.k    I,ui.``.i'.:   (Jle    t'...c`u  ?       en;',.

3::rz:::e#e:::rg::::uo:i:::jeEeLjpk%iitL:eskegedp°aeaLr§dt:ALeLtLn8
1nterme  demokratiserlng,   welk  proces  heel  wac  ener.gle
ver6t, .

We  geloven  dat   aktlverend   theater  gemaakt  moet,  warden
vanult  een  krltlsche  analyse  van  de  mens  en  de  samen-
levlng,   waar.na   pas   ver`dLhderingen  mot3elidk  worcleri.•lierbij   moet   die   kritiscr.e   ar.alyse   Le€+uoe`1,d   zljr:   or
elgen  er'varlngen  en  analyse  van  de  elgen  posltle  om
nlet  vrljblijvend  bezlg  te  zlJn.

i:ie:::i:§:i:::i:;:l'`eg:It`  :::,::a:i?Ze  Samenleving  fun-

#!k:Lt::9±:::te:e:%3u:::g::r?nderlng  van  deze  onge_
Wij   willen  wet.ken  voor.  eon  reek.tvaardlge  samenlevlng
waar.bij   zelfbestuur,   zelfbesohlkklng,   gelljke  ver`de-
ling  van   lnkomen,   macho  en  rechtstreekse  deelname   aan
en  medebeheer  van  die  lnst,ellingen,   die  net  maatschap-
pelijk  en  ekonomisch  leven  re8elen.

Om  dlt   te  bereiken  willen  we  samen  met   ons  p`ubllek

:Sis::se:ew:::5::e:#Eg::i :: ::E:::e#3:::e:S I:n de
verancwoordelljkheid  samen  die  veranderlngen  te  rea-
llseren.

Ons  put)llek  bestaat  ult  scholleren,   werkende   jongeren
en  andere  gr.oepen,   zoals  bv  dlt   jaar.  vrouwenorganisa-
tles.
`i.:..:..`.,..:....`..:.:;..::;.;::,.'!.:.:`,`...;.:.:;:...,..:..:-`.:...:.:.i.:....:..:.:;:..::`...:.;;:..:::i.:..`:::"`.,i.:;.:::.`:::.:.;:.:.;.:..;i...;.::...::::`:..`.:.

Veel   stukken  ontstaan  wac  betreft  de  vorm  en  de   in-
houd,   uit  het  kollektief  van  spelers,   begelelders  en
reglsseur.s.
Voor.al  de  begeleldlng  vooraf ,   t,ijdens  en  na  afloop
van  de  voorstelllng  zijn  voor  ons  belangrijk,   om  te
toetsen  of  het  pr`ogramma  aansluit  blj  de  I.eeele  leef-
sltuatie  van  de  gekozeri  publlel{sgroep,   of  de  door  de
voorscelling  opger.oepen  ervar.1ngen  verwer.kt  warden  er`
of  die  kunnen  resulceren  in  een  elgen  stelling-
name  van  het  publlek.

Om  ons   lnzioht   en  onze  visle   op  maatschappelljke
ontwlkkellngen  te  ver.dlepen  en  hanteel`baart  te
maken  voor  ons  wer.k,   houden  wlj   wekelljks  tr.ainlngen
en  zullen  we   ons   ook   ln  de   toekomst   steeds  blljven
bulgen  over  de  vraag:
-Hoe  kunnen  we  dmv  polltiek  aktlver.end  theater
opcimaal   funktioner.en  in  de  str'ijd  voor.  een  recht-
vaardlge  samenleving?
-Hoe  zal  de  synthese  tussen  vorm  en  lnhoud  blnnen
dat  polltlek  aktiver.end  theater  moeten  zljn  om
optlmaal  vet.anderlngsprocessen  op  gang  te  brengen
en  Ce  begeleiden?
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We  geloven  dab  we  ons  moeten  aanslulten  blj  hot
Kultureel ,Front  om  gezamenlijk  met  anderen,   die
het  zelfde  doel  voor  ogen  hebben,   ons  ster.k  op  te
stellen,   tegenover  de  gevestigde  orde  en  samen
te  zoelcen  naar.  de  beste  manier'  om  dmv   theater
wet.keliJk  aktiverend  op  Ce  treden.

Onze  produkcles   op  hec  og8nbllk  zljn:

DISCIPI.INE  MOET  ER  ZIJN-scholierenprogr`amma
BI,IJF  NIET   ZITTEN  WAAR  JE   ZIT-idem
I)E  UITZONDERING  EN  DE   REGEL-Brecht,   als   avond   en   als
scholenprtogramma
DE  JUNGm   OPERA-   van  Jaap  van  der  Mer.we,   avondvoor-
stelling
VOOR  BEN   BI,OEMETJE  EN  BEN   ZOEN-over   emancipatie
VAN   TWEE   KANTEN   BEKEKEN,SURINAME   B.V.-    over.   eeri-
zijdige  informatleverschaff ing
I)E   MINISTER-PRESIDENT   IS   BEN  KANON-over   anarchle
contr.a  gevestlgde   or'de,   stuk  Pond   net  werk  van
Luoebel`t .

iiET  GFiAFiscH  KOLLElonEF VAN  MET TF`O.AANSE  pAAF`D.

g::E:np:::t::g::ek=: ::i a:::Tg:: g=htB:::e;e!mu -
toneelwel`k  van  het  Tr.ojaanse  Paar`d  aangetrokken,
mede  door  gebrek  aan  dergelljke  verregaande  poli¢ie-
ke  werking  ln  hun  specifleke  l{unstrichtlngen.

De  individuele  produktiewijze  vnl   ln  de  plastische
kunsten,   1n  tegenstelllng  met  de  kollektieve  pro-
duktiewijze  in  theater.,   is  er  mede  de  oorzaak  van
dat,  ultgewerkte  lnitlatieven  zoals  deze  na  mel'68
in  net,  theater  blj  de  pla.stlsche  kunsten  zeldzaam
zljn.

De   el`va.r`1ngen  aamvankelijk   opgedaan   met  het   medium
toneel  in  Het  Trojaanse  Paard,   de  diskussles,   po-
litieke  lnhoud,   vorm,   kollektieve  opbouw,   erva.rin-
gen  met  hot  publlek,   strategische  opbouw  der  pro-
duktles,   hebben  een  aant,al  mensen  er  toe  aangezet
tot  het  opzetten  van  een  gelijkaaridlge  werking  met
net  medium  grafische  vor.mgevlng   ln  de   schoot  van
Het  Tr.ojaanse  Paar.d.

De  doelstellingen  kunnen  als  volgt  geformuleer`d
worden:
-Politleke  lnforma.tie  te  brengen  op  duldelljke
overzichtelljke  en  aangename  wljze,   het  onderzoeken
van  diverse  technieken  ln  funktle  van  de  polltleke
inhoud  op  een  kollektieve  wljze.
-Zlch  lnschakelen  in  een  globale  politieke  werklng
door  deel  te  nemen  aan  akt,ies  en  bewegingen  in  net
l{ader  van  de  klassestrljd.
-Door.  de  werking  polltiek  geengageer.de  kunstena.ar.s
mogelljkheden  te  bieden  hun  isolement  te  doorbreken.
-Het  nastreven  van  gezamenlljke  pr`odukties  met  andere
media.

Het  grafisch  kollektief  probeert  door.  kollektleve
scholing  en  dlsl{ussle   zowel   op  net  polltlek   lnhoude-
1ijk  en  str.ateglsch  vlak  als  op  het  vlak  der.  vorm-
gevlng  en  techniek  deze  doelstelllngen  te  realiseren.

Door  bet  genomen  lnltlat.ief  heefc  Het  Trojaanse  Paard
haar.  werklng  ultgebreid  tot  andere  media  waardoor.
eon  eerste  stap  gezet   is  met  het  opr.ulmen  van  bar-
r.iez.es   tussen  de  ver`scineidene   kunstvormen.

Wij  zijn  als  groep  nlet  zelf  rechtstr.eeks  lid  van
het  Kul.Cur.eel  Front :
Wij   zljn  een  deel  van  Het  Trojaanse  Paar.d  dat  wel
lid  ls  van  bet  Front,.
Wlj   vonden  het   echter  tielangr.1jk  onszelf  voor.  te
stellen,   om  aldus  dlt  lnltiatlef ,  genomen  ln  de

schoot  van  Hot  Tr.ojaanse  Paard  bekerid  te  maken  blj
de  ander.e  leden  van  bet  Kulturteel  Frtont

Bob  Gens
Stefaan  Wouter.s

VERSLAGEN   VAN   AKTIVITEITEN

I.    SYMPOSIUM   OVER   VORMJ:NGSTHEATER

2.   opRlcHTING  KULTURKoopERATlvE   Rum

3.    IJIUZIEKAVOND   IN   POSJET

SYMPOSIUM  OVEF`  VORIJllNGSTHEATER  GENT

?.acerdag  22   en  zondag  23  februari  werd  te  Gent  eon
symposium  gehouden  over'  vormlngst.heater.
Organlsatoren  waren:   Proka  met  medewer.king  van  het
Mlnlster.ie  voor  Nederlandse  Kultuur>.
Uit  de   lnleldlng  van  de  Heer  van  Impe  bleek  echter
al  vr.1j   vlug  dab  de  lnrichbers  de  bedoellng  hadden
slechts  enkele  aspekten  van  net  vormingstheater.  te
bellchten  en  ter  dlskussle  te  stellen.

Men  dlende  zich  Ce  koncentrer.en  r'ond   de  vragen:
Wat   is  vormlngstoneel?   Hoe   1§  het   ontstaan?   Het
zulvere  soclo-kultur.eel  verschljnsel.
Als   er`  dan  toch  over'  een  ftinktle  van  dlt  soor.t

::::::rw:::ug:s:::::n,ail ;:£:e::: 73Z:rg:I::: E:Z e
jonge  mensen  allengs  ook  beter  de  algemeen  menselijke

:a:::::„?:grljpen  van  het  tradltlonele  grate

Deze  bedoeling  bleek  ook  duidelijk  uit  de  beperkte
l{euze  van  groepen  die  kwamen  spelen  en  uit  de  geno-
dlgden  blj  de  dlskussles.

Er.  bleek  ook  een  totale  onwetendheld  blj  de   lnr'ichters
over  wac  er`  dan  vooral   ln  Belgle,   bestaa.t   op  net,
vlak  van  vormlngstheater.
En  van  het  Kultur.eel  Fr.ont  ha.d  men  zeker.  nog  nooit
gehoord .

Zater.dag  speelde  "jeugd  en  Theater`"  ult  Brussel"Oren  open  en  mondje  dlcht",   een   zwak  stuk  van  een
Duits  auteur,   dat  de  gezagsverhoudlngen  ln  net
gezln  hekelc.   Tljdens  de  daar.op  volgende  diskussle
vel`dedigden  de  spelet`s  van  .eugd  en  Theater  hun
standpunt  van  vrljblijvendheld:"Wlj  willen  Seen  konklusles  trekken,   enkel  aanleldlng
Seven  tot,   en  leder  zijn  gedachten  laten  zeggen".
In  konfrontatle  met  talr.1jke  tussenkomsten  uit  het
publiek,   waarln  duldelljk  gekozen  werd  voor.  een  poll-
tleke  stelllngname  van  het  vormlngstoneel,   bleek  dat;
dlt  st,reefdoel  van  absolute  vrljblljvendheid  niet  vol
te  houden  ls,   dab  op  bepaalde  ogenblikken  onvermljde-
lljk  gekozen  moet  worden  en  dat  der.gelijke  keuzen
nlets  met  lndoktr.inatle  be  maken  hebben.

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



¥;:::fin::Se i:::: Ltp: ££[e:I P£:5:# ::s V;::::g: td°:ee i
inrichters  w6l  een  poging  tot  endoktrinatle.
Deze  poging  werd   echter   in  de  grond  geboor.d,   niet
alleen  door  de  tussenkomsten  va.nult  net  publiek,

#::rH:::r::nd£:i::nt::Ew::;:e:i:k:au:::e#£:::£f5che
schets  over  het   ontstaan  van  net  vormlngstheater,
voor.al  dan  ln  Nederland,   de  vler  vragen  stelde  waar-
mee  alle  vortming§theaters  lnltieel  gekonfronteerd
worden:
~Hoe  zlet  ons  publlek  er  ult?
-Welke  funktle  heeft  ons  theater  voor  ons  publlek?
-Welke   lnhoud?
-Welke   vol`m?

Uitgaande  van  doze  vier  vra,gen  toonde  hij  de  on-

:i:::J!:t:i:3  ::iw:gk2i:Egw?i::g::::t:::t::E:;:e-
lijke  omstandlgheden  en  de  innerlijke  dynamlek  van
de  meeste  gI`oepen  in  konfr.ontatle  met  hun  publlek.

:an:i;::;:;:::i::i:ei:::;::ei::::::g::tT:Eg:n:w::
Hoewel   er,   Coch  een  duldel-ilk  ondel`scheld  dlent  ge-
maakt  tussen  de  Nederlandse  en  Vladmse  sltuatle,

!¥::Lb::r:£:n:::::i:d:I:3;t¥:I:::5.)  Subsldles ,  so-
Wac  echcer  vooral  ult  dergelijk  symposia.  blijkt

i:::r::t::::::::!i;n:!n::r:i:::!E:::i:;::;:::;::
ve  tolerantle  en  naar  poglngen  om  het  geheel  te
minlmallseren  en  Cerug  te  duwen   ln  de  hock  van

::::£h:axe::e?:r:€eY°::i::::a::g::::a::#. om  i on-

3:i::#5±e:pV::td:e3¥:g?#5:i5:nE:::§:::::Ldrfe:nook
zaten  er  niet  ln"   (  De  Standaard)"Vor.mlngstheater  doet  mlj   denken  aan  paters-mlsslo-
narissen  die  met  wapperende  rol{  door.  de   savanne
snellen  op   zoek  naar  onrecint,   ongeloof  en  zielen   .

A:¥f::§m?5:C£}::w:t::2:gi:Pak  die  ver'manende  v|ngers

Jam   leroy

VEF)SLAG     VAN     DE     opFticHTJNGsvEFtGADERiNG     vArl     DE
KUL.TURKcOPEF!ATIVE-f]UllFt

Tljdens  de  laatste  vergadel`ing  van  net  Kultureel
Front  kregen  wlj   de   opdr.acht,   om  als  afgevaardlgden
van  het  Kultur.eel  Front  deel  te  nemen  aan  de  oprlch-
tingsvergadering  van  de  KULTURK00PERATIVE  RUIIR.
De  door.  ons  te  verrlchten  task  was  echter  nlec  dulde-
lijl{   omschreven  of  op   zljn  mlnst  verwar.d.
Wlj   hadden  ons  voorber'eld   op  een  diskussie  met  de
vel`schillende  grioepen  en  lndivlduen.  Vanul¢  de  er-

!:::¥.:::nE::tf:::::E::u:r::: ,i::::::a:i,d::13:::-
dlskussle  een  bljdrage  te  kunnen  leveren.

De  bijeenkomst  bestond   echter`  enkel  ult  net  verco-
nen  van  fragmenten  ult  net  werk  van  de  aangesloten
gI`oepen  en  er  was  geen  gelegenheid   om  over  de   ln-
houd  en  de  overdraoht  van  deze  fragmenten  te  dls-
kussieer'en.  Vooraf  was   aangekonddgd  dab  doze  bljeen-
komst  openbaar  zou  zijn.  Het  bleek  echter  dat  buiten

de   betrokken  groepen  enkel  de  per.s   en  mogelljke   "pro-
motors"   waren  uitgenodigd;   en         volgens  Kur't  Echler
van  het  Dor`tmunder.  Lehl`11ngstheater>  behoor.den  wlj
als  vertegenwoor.dlgers  va.n  het  Kultureel  Fr'ont  tot
deze   laatste  gr'oep.
Men  had  dus   ook  verwachc  dat  wlj   namens  het  Front   een
solidarlteltsverklarlns  zouden  vool`lezen.

Door  het  slecht  doorispelen  van  al  deze  informatle
kwam  hlervan  echter  niets   ter.echt.

De   KULTURK00PERATIVE   RUHR   is   in   tegenstelllng   tot
het  Kultureel  Front  e`en  reglonale  organlsatie.
Alle  aangesloten  grtoepen  en   indlvlduen  zljn-   op
ult7.ordering  van  e€n  muziekgroep  na.-   amateurs:
arbeiders,   werkende   jonger'en   scholleren  en  st.udent,en.
7,ij   zijn  oa  aktlef  ln  de  jeugdorganlsat,1es  van  de
vakbond   en  voor   een  gz.oot  deel   georganiseerd   ln  de
DKP   (Deutsche   Kommunlstische   Partei   :   een  revislo-

E:sg:::::  3:::igt::: )g::e::  :;::::nd:eE::i:::k  van
jeugdorganlsable  SDA-  en  de   stwdentenorganisat,1e
MSB   Spar'takus .

Het   initlatief  tot  het  opricht.en  van  verschillende
van   de   gr.oepen   die   nu   in   net,   KULTURKOOPERATIV   RUHR
verenigd   7.ijn,   werd   dlkwijls  gestimuleer.d   precles
vanuit  het   lidmaatschap  van  de  DKP.
Het   zijn  dan   ook  voor  een  overgroot  deel   muziek-en
zogenaamde   "songgruppen"   die  deel  ultmaken  van  de
Kui,TURKoopERATrvE   RUHR.
De  kultuurpolltiek  van  de  DKP   is   zeer  sterk  ger.icht,
op  de   officleele   kultuurpolltiek   ln  de  Dultse  I)emo-
kr.at,ische   Republiek,   waar   slnds   1950   "songgr`uppen"
werden  opgericht  die  meer   als   doel   hebben  de   jeugd

£::t¥:::±aE:3€Es::„h::£:nt:n]:::nd3e2:£:::te5danv::I
dlt   middel   te  gebr'ulken  om  de   opbouw  van  het   socla   -
llsme   te  bevorderen.
De  ideologie  die  hieraan  ten  grondslag  llgt  vinden
we   terug   in  die  Songgmppen  die   in  de  Bond§r.epubllelc
werken.
Ook  al   is  de  gebrulkte   lnhoud   aangepast   aan  de   ander`s
liggende   polit,ieke  verhoudlngen   in  de  Bondsr'epubllek
toch   beperkt   de   lnhoud   '/,ich   voct]`nai-.ellj'K   tot,   ekono-
mlsche   eisen,   zonder  deze   te  verblnden  aan  revolu-
tiona.ire   perspektieven.
De   bedoellng  die   achter  het   overdragen  van  een  derge-
lijke   inhoud   schuilt   is   :   "hier  een  soclallstlsche
maatschappij   opbouwen  zoals   die   ln  de  DDR  bestaat".

De  zelfde   idee  vinden  wij   t,erug  bij   enkele  literalre

::°e8:n„£::k:=!:S5::::uZ±j:e:Lj/e:£k#:g§K£9::E£?u¥B
£::k£::::::W::::r::u:ed:¥e;::::::w:::#:1n8hausen  des
Deze   groepen  houden   zich  bezig  iTiet   net   pr.oduceren
van   llteratuur`   over  net   ..roduktleproces,   maar  bekom-
mer`en   zich   er  weinig   om  de   fundamentele   maatsohap-
pelijke  tegenstellingen  en  de  daarult  voort,vloeiende
revolutlonalre  perspektleven  aar.  hun  publlek  duideliJk
te   maken.
net  duo   "Helga  en  Klaus"   houdt   zlch  bezlg  met  het
maken  en  ultvoeren  van  klndeI.lledjes.
De   idee   om  ook  aandacht   te  besteden  aan  een  soclalis-
t,ische  kultuur  voor  kinderen,   is  op  zlch  zeer  belang-
rljk,   maar  door  gebrek  aan  lnformatle  en  scholing,   1n

:: : i i:i;::;:a?::i::;:;:::; : i!:: :i:::::s ;::#; :a:=
S::rk5:d!nE::d: [kwiJ IS  reaktionaire  gevolgen  heeft
7o  worat,   er  bv   ln  een   lledje  gepropageerd   dab   "de
niet  moet  dringen"   .
Voor  het  kind  komt,  dit   over`  als  een  herhallng  van
de   christelijl{e   nor.aal   en  opvoedlng,   waarln  oak
steeds  gezegd  wordt:''hou   je  rustig  en  ga  steeds
met   de   rna,ssa  nee".

B::  :i:do:ES±:i:  :::n:::?#;   "KiJk  maa,r  ln  de  sp|egei

Het  stul{  "Alle  rider  stehen  still"  van  net  ons  bekende
Dor'tmunder.  Lehr'11ngstheater  was  rela¢ief  gezlen  het
meest  dlepgaand   in  analyse  en  ultleg.
Het,  was  wel   interessant  vast  te  stellen  dat  zij  voor`
een  dults  publlek  hun  speelwljze  op  dergelljke
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manier.  vepbeterd  hadden  -  veel  minder`  statisch  dan
ln  Utr'echt-  dab  hlerdoor.  uit  net  publlek  goede  reak-
tie§   loBl{Wamen.

Hot  zou  zeer.  belangrljk  geweest  zijn  voor  de  Kultur-
kooperatlve  Ruhr  indien  de  aangesloten  gr.oepen  over
hun  stukken  zouden  hebben  kunnen  diskussieeren,   om

:r°da:::?6t::  k:::::kk::e£?  Verbetering  van  de  pro_
Ook  een  konfr`ontatle  met  eon  publiek  van  bultenal.
(door  de  klelne  ruimte  waren  nu  prakclsoh  alleen  de
gz.oepen   zelf  aanwezig   )   zou   zeker.  hebben  bljgedragen
bob  net  gaan  nadenken  over.  de   elgen  bezlgheid.

Horst  Rickel8
Elvler.a  Rickels-Wersche

NUZIEKAVOND  IN  POSJET

14   FEBRUARI:TREFSENTRUI.1   POSJET    (TILBURG    )      HEEFT
MUZIEKMARERS   VAN   PROLO0G,    HET   TROJAANSE    PAARD   EN
DE   INTEENATIONAIE   NIEOwE   SCENE   UITGENODIGD.

ER   WERD   OVER   DE   [`1U7,IEK   VAN   POLITIEKE   THEATERGROEPEN
OEPRAAT .

Kan  dab?
•a.,   elndeloos   lang.
Ben  kafeegesprek  over'  muziek  onderscheidt   ?.ion
doorgaans  van  kafeegespr'ekken  over  ander'e   onder-
werpen  door  de  blijkbaar  onultputcelijke  spraak-
verwarrr.ing  tu§sen  de  kafeebezoekers.
Naargolang  de   steirmlng  van  de   kafeebezoekers   krljg
je  hooglopende  I.uzleB   of  urenlang  gezellig  gebabbpl
bid   een  borr'el  of  een  blertje.
De  kansen  op  een  disldissie  met  argumenten  die  stand-
punten  venduidelljken  ls  echter  uiterst  gerlng.

Ik  geloof  da.t  dib  voor  de  meeste  deelnemers  aan  hot
bewuste  gesprek  duidelljk   ls  geworden.En  da.t   is  ul-
teraard  eon  pluspunt.

Dit  initiatief  van  Pc>sjet  heeft  verder`  tenminste
nag  een  ander  punt  gescoord:   de  enkele  muzlekma-
kers  van  de  p®litleke  theatengroepen  die  aanwezlg
waren,   hebben  beslocen  hun   Scandpuncen  en  hun  pr.ak-
Cljk  be  konfronteren.

Binnen  net  Kultur.eel  Front   is  het  mogelijk   inhoud
en  vorm  van  theaterprodukties  wac  betreft  hun
funktioner.ing  blj  bepaalde  publieksgroepen  en  ln
bepaalde  omstandlgheden  naast  mekaar  te  zetten  en
een  begin  van  dramatur`gische   anal.yse  te  maken.

Ik  denk  dab  we  met  het  muzlkaal   element   in  deze  pr`o-
dukties  heel  wet  minder  vcr  staa.1   .

I)it  wordt  tr.ouwens  I`eeds  duldelijk  wanneer  we  de  werk-
wijzen  bekijken  waarmee  de  ver§chlllende  produktles
tot  stand  komen.Wac  t)etr'eft  teksten  en  het   ln  scene
brengen,   wordt  net  groepswerk  de  meest  g®ngbare  me-
thode .
De  muzlek  blj   de7.e   stukken  wor`dc   echt,ez`   1n  de   r'egel
door`  een  of  andep   lndividu  gemaal{t  die  men  dan  de
mu7,ikant  van  de  gr.oep  noemt.En  naargelang     de  i7iuzl-
kale  smaak  van  de  muzikant  kr.1jgen  wlj  dan  eon  of
ander'  soor`t  mu?,1ek  bid   die  stukken  geplakt.

V,'anneer  het  publlek  over  de  gebr.uikte  muziek  pr.aac
gebeurt  dit   in  termen  als:   lekkere,   leul{e,   toffe  mu-
?,iek   of  mooie   lieder.en...
Of  de  teksten  verstaanbaari  waren  daar  hoor  je  niet  zo
dikwljls  lets  over.

I)e  dimensie  die  de  muzlek  aan  de  tekst  bljbr'engt  of
de  funktie  van  een  bepaalde  muzikale   inter.vent;ie

gi=3IJ h::rg;aT:ti : c3:o:: :: o:Ea::nn::3  ::?;e::::E;n
7.ijn  de  meeste  mensen  dan  toch  a-muzikaal?

Helemaal  nlet.
Maar.  praten  over  muzlek  verge  eon  zekere  kennls

i:nrm::: Eu|:i::a:iJe%r8i::. moot  er  met  kllnkende  voor-
beelden  gewer`kt  wor.den  en  dlt   is  uiteraard   eon  om-
slachtige  procedure.

op  dit,  vlak  ls  de  praatavond   in  Posjet  een  beetle
mls  gelopen.Nlemand  van  de  muzlkanten  had   zich  op
een  zuiver  dldaktische  avond  grondlg  voorbereld.

Ik  hoop  echter  dab  dlt   ln  een  zeer.  nablje  toekomst
wel   zal  gebeur`en.

Tot  slot  nog  dlt:   Trefsentrum  Posjet   is  een  van  die
weinlge  groepen  die  zelf  Seen  Cheat,er,   film  of
mu7.1el<   maken.   De  werklng  van  dic   oentrum   ls     er.  wel

2::hz:::tL£::::nb::L£:p::Ee:a€o8e;g:l*g::tg:::pen
spelen"  voor  producer.ende  groepen,   maar  dat  zij
door  het  organlseren  van  dlskussles  over  t)epaalde
aspekten  van  de  strljdkultuur  een  zeer.  unleke  blj-
dr.age  kunnen  lever`en   tot   de  groel   en  de   emancl-
patle  van  deze  emt)rlo's  van  strljd  voor  een  socla-

::::::C*fuT:::;9h:::5!  ::n:::dEebled  Van,  wat  door-
Het   ls  duidelijk  dot  Posjet  met  de  nodige  aandacht
van  de  andere  groepen  binnen  net  Kultureel  Front,
de  stlmulans  kan  zljn  die  een  werklng  op  dit  ter.-
rein  mogelijk  zal  maken.

i,1iel   Vana.ttenhoven.

HEET   VP.N   DE   NAALI)

In  de  naeht  van  17  op  18  rna.art,   na  eon  optreden
ln  Haarlem,   op  weg  naar.  huis,   1s  een  vrachtwagen
van  de  Interna.tlonale  Nleuwe  Scene  verongelukb.

:::::::::::;§} :;i:§§:?:::::: ::k:::::in::a:ase
Ben  ver.lies  Oat,   op  ca  i  mlljoen  BF  wordc  geschat.
OnoverkomellJk  voor  een  gr'oep  die   zonder  subsidies
werkt?  Gelukklg  nlet.
De  Internationale  Nieuwe  Scene  dankt  de  gr.oepen
van  het  Kultureel  Fr.ont  die  reeds  hun  simpatle
hebben  betulgd  door  tljdens  hun  voor.stelllngen

88E8:i:8:3o:3e£:gan±Seren  of  door  net  speLen  van
De  redaktie  van  Kulturteel  Front  nodlgt  ook  de
andere  leden  uit  om  op  daadwer'kelljke  wljze  nu
sceun  te  ver.lenen  aan  onze  medeleden-kameraden.
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AANGESLOTEN  GftoEPEN

Amstel.dams   St,adsjournaal
Pr.1nsegl.a.cht  838
Amsterdam            020-22.13.78.

Arbeidskoor  Mol.genr.ood
Molenvliet  42
Rott,erda,in          010-32.53.88.

De  Nieuwe  Komedie
Westduinweg  230
I)en  Haag            070-54.71.04.

De  I,eerling
van  Dremenstraat  154
Den  Haag

Diskus
Goevemestraat  133
Rotterdam           olo-36.34.73.

Donkiesjot   open  Tongerienscentr.urn
Wal  i-3
Sittard           04490-53. 85.

Groep  Men
Armand  Reusensplein  9
213o  Brassc'haat       031~   51.79.63.

Groat  I,1mburgs  Toneel  11
Aohter  de  Barakken  31
Maast,I.ichb        043-17.1.39.

Haagse  Sooia.Ie  Akademie
Luremburgweg  271
VJ.a.al.dingen

Het  TI.ojaanse  Paal.d
water.loostr.aa.t  63
26oo  Berchem  I       031-39.44.89.

Intertnaciona.Ie  Nieuwe  Scene
or.gelstra.at  2a
2ooo  Antwerpen         031-31.91.95.

Kal`gadoor  open  J6hgerencentrum
oude  Gracht  36
utreeht         030-31.03.77.

Kricische  Filmel.s
I)e  Roy  van  Zuldewijnlaan  8
Br.eda          016o0-39.32.4.

Kick  Kultul.eel  Infor.mat,ie  Centrum
Keizersstraat,  38
2ooo  Ant,wer|)en       031-31.63.23.

onderwijsgr`oep  Den  Bosch

Lucas  Gasselstl`aat  22
Hintjam

Polkln
Nieuwe  Prinsegraeht  78
Amsterdam          020-25.08.40.

Proloog
Willemstraat  72
Eindhoven     040-51.02.36.

Sater
Heint,je  Hoeksteeg  8
Amsterdam          020-24.18.87.

Sociaal  Cenbrum
VJitma.kersstraat  i
Maast,rioho          043-17.10.9.

Socialistisch  Koor  Tilburg
pl.of .   Cot)benhagenlaan  516
Tilburg

Stichting  Nedertlands  Studententoneel
Har.dewer'kerstraat,  39
Groningen

Student,entoneel  Asjera.
A.  van  Anna.Itstraat  3
Eindhoven         040-51.22.43.

Toneel  Boetiek
Twaalf  Kamel`en  64

9000  Gent

Tref sentrum  Posjec
Academlelaan  9
Tilbur.g            013-68.12.69.

Vuile  Mong  en  zijn  vieze  gasten
Lege  Voorde  28

9950  Waarschoot          091-77.19.92.

REDAKTIE

palingstraat  5
Eindhoven       040-24.16.5.

wa.tel`loostl`aa.t  63
26oo  Ber.ahem  Belgie     031-39.44.89.

SEKRETARIAAT

Schutt;el.shofstraat,  55
2c>oo   Antwer'pen        031-32.17.61.
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