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OVER   DE    N00DZAAK    EN   FUNKTIE   VAN    EEN    KULTIIREEL    FRONT

zsg,  kameraad,  hoe   vaak   hebben   wij,

in   hanengevechten   om   ]t   grote    gelijk

en   onüer   applaus   van   de   burgerij  ,

elkaar   flink   toegetakeld.

de   strijd   is   hard  ,de   vijand   is   slim  :

organiseerde    zich   van   het   begin.

slimmer   als   wij:   vanaf   het    begin

pakt   ie   ons   een   voor   ene.                                 (wolf    biermann)
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Coi.OFOON :

Kultureel  Front  is  het  orgaan  van  het  Kultureel
`Fron.t,   een  organisatie  van  producenten  en  ver-
spreiders  van  kultuur,   die  door  hun  wer.k  een  anti-
kapitalistisch  standpunt  innemen  en  die  in  het
Kultureel  Front  elkaar  steunen  in  de  opbouw  en
de  verdediging  van  de  strijdkultuur.

Redaktie:   Marianne  van  Kerkhoven,   Tinus  Schneiders,
Lex  Peters,   Rik  Hancké,   Peter  Duhèn,   Jan  Knops  en
Jan  Smeets.

Redaktieadres :  Prins  Hendrikstraat  47,Eindhoven.
040  -23938.

Lay  out:   Soc.lalistisch  Kunstenaars  Kollektief,
Haggelt./"aastiicht.--=__
ABONNEMENTSVOORWAARDEN:.

De  abonnementsprijs  bedraagt  f  12,-voor  een  jaar-
gang   (  vier  nummers   inlc.   verzendkosten.)   In  de
boekhandel   (  alleen  de  goeie  )  1igt  het  Kultureel
Front  te  koop     voor-J  3,50.

U  kunt  zich  abonneren  door  een  brief je  te  sturen
inaar  Prins  Hendrikstraat  47,  Eindhoven.   Het  abonne-
mentsgeld  moet  voor  Nederland  overgemaakt  wordep
naar  rek:no.   52.71.20.537,   ABN,Eindhoven,   onder
:vermelding  van  ''Blad''.   Gironunmer  van.de  bank:
1i5oooo.
Abónnee's  in  Belgie  vragen  wij  hun  abonnerientsgeld
over  te  paken  naar  Banknummer  405-6008251-05,   of  naar
postrekening  000-0414557-7.6.   Beide  rekeningen  ten  na-
me  van  Tinus  Schneiders.   Vemeldt  bij  ovemaking:
'Kultureel  Font  -blad''.   De  abonnementsprijs  voor
Belgie  is  .180  Bfr.   De  prijs  per  los  nummer  55  Bfr.
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1.   Enige  problemen  net  de  studieweekends  van  het  Kul-
tur.eel   Front ,   Gez.z.cïz.d  Vez.7zcïge.

2.   Open  brief   aan   Gerrard  Verhage,   44cz2ricÏ777te   ücz7?  Ké22.k-
hí)Ven.

3.  Een  brug  slaan  over  het  dal  -over  de  relatie  t'us-
sen  strijdkultuur,   de  emancipatiebewegingen  en  de
kiassestrijd  -deei   1,   j?ék  JÏcÏ7tc3ké  en  Jcz7t  Smeets.

4.  Hoe  slechter  het  staat  met  de  strijdbaarheid,  hoe
beter  onze  strijdkultuur  moet  zijn.   Verslag  van
een  diskussie  tussen  vertegenwoordigers  van  Scztez',
Voïksthea±eï.,  Pr.oLoog,  Kriti,ese  Fí,Z,mer.s  en Rasa ,
over  de  noodzaak  en  de  funktie  van  het  Kultureel
Front .

Verder  vindt  u  in  dit  nummer  citaten  uit  artikelen  in
andere  tijdschriften,  die  associatief  reageren  op  de
inhoud  úan  dit  númmer;   en  een  vertaling  van  De  Rode
Steen  der  Wijzen,   van   Wozf  Béez'777cz7e7c   en   een   strip   van
Jm  Smeets.

V00RW00RD

De  noodzaak  en  de  funktie  van  het  Kultureel  Front
vraagt  een  diskussie  -  dat  wordt  duidelijk,   als  je
de  misverstanden  en  meningsverschillen  in  en  bui-
ten  het  Front  eens  op  een  rijtje  zet.

We  hebben.in  de  drie  jaar  van  de  ontwíkkeling  van
de  strijdkultuur  het  Kultureel  Front  zien  groeien
van  een  15tal  tot  een  30tal  1idgroepen.   De  homoge-
niteit  van  het  begin  en  de  hererogentiteit.  van  nu
Zijn echter niet  verklaarbaar  uit  de  komst  van  nleu-
we  groepen,   naar  met  name  uít  3  j.aar  autonome  prak-
tijk  die  al  die  groepen  achter  de  rug  hebben  en  de
verschillende  konklusies,die  ze  uit  hun  verschil-
lende  praktijksituaties  getrokken  hebben.

Het  pi'obleem  van  de  eenheid,   dat  zich  voor  de  link-
se  beweging  stelt,   zolang  als  die  beweging  zich  ma-
nifesteert,  stelt  zich  uiteraard  ook  voor  de  strijd-
kultuur  en  het  Kultureel  Front.   De  verdeel  en  heers-
taktiek  van  de  overheid  is  een  eerste  dwingende  re-
den  om  in  eenheid  op  te  treden   (  we  zijn  immers  in
drie  jaar  van  4  tot  15  gesubsidieerde  gezelschappen
gekomen  op  de  ledenlijst  van  het  Front.)  De  tweede
reden  is  van  interne  aard:  verscheidenheid  geeft  de
mogelijkheid .om  tot  een  nieuwe  kracht  te  komen.
Verschillende  ervaringen,   nieuwe  ervaringen,   tegen-
gestelde  opvattingen,   welliswaar  vanuit  een  gezame-
lijk  algemeen  uitgangspuht,  bergen  in  zich  de  moge-
lijkheid  voor  de  sti.ijdkultuur  om  tot  nieuwe  en
§terkere  ontwikkelingen  te  komen.

Díe  nogelijkheid  noet  bewust  uitgebuit  worden.   Ilet
blad  van  het  Kultureel  Front  is  uiteraard een aange-
wezen  plaats  om  deze  strijd  van  opvattingen  te  voe-
ren.   Daarom  meenden  we  er  goed  aan  te  doen  om  een
themanummer  te  laten  verschijnen"over  de  noodzaak
en  de  funktie  van  het  Kultureel  Front"  in  de  weken
voor  de  studiedagen  van  het  Front,  waarin  net  alle
leden  en  geinteresseerden  over  deze  problematiek
gediskussieerd  zal  worden.

In  dit  nummer  vindt  de  lezer  fragmenten  uit  een  uit-
gebreide  kritiek  van  Gez.rcïz'd  Vez'7ZCÚge, van  het  Amster-
dams  Stadsjournaal  op  de  opzet  van  de  studiedagen;
een   repliek  van  Mczzricz7t7?e   tJcz7c  Kez.k%o7;e7c  van  het  Tro-
jaanse  Paard  op  de  kritiek  die  Verhage  levert  op
haar  opvattingen  over  strijdkultuur  en  over  het  Kul-
tureel  Front,  zoals  die  eerder  in  dit  blad  gepubli-
ceerd  werden;   een .artikei   van  j3ék  ffcz7cGké   en  c7.cz7z
ÍMeets,  over  de  relatie  tussen  strijdkultuur,  de
enancipatiebewegingen  en  de  klassestrijd  en  een
verslag  van  een  diskussie  tussen  vertegenwoordigers
vEin  Sctier3  Voïksthea±er..  Pr.oLoog,  Kri,ti,ese  Fi:lmeT.s
en  J?czSCZ  over  het   thema  van  dit   nummer.   Verder  hebben
we  in  dit  nummer  enkele  citaten  opgenomen  uit  arti-
kelen  in  andere  tijdschriften,  die  associatief  re-
ageren  op  de  inhoud  van  dit'  nummer,   omdat  ze  iets
zeggen  over  de  funktie  van  het .Front  of  de  inhoud  van
van  liet  begrip  strijdkultuur.

De  redaktie.
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1.      ENIGE    PR0BLEMEN   MET  DE   STUDIEWEEKENI)S     VAN.  HET   KULTllREEL   FRONT

Gerrard  Verhage,   van  het  Amsterdams  Stadsjoui.naal
heeft  een  uitgebreid  diskussiestuk  gesclireven  over
strijdkultuur  en  de  funktie  van  het  Kultureel  Front,
n.a.v.   het  studiemateriaal  van  het  Kultureel  Front-
weekend  van  20  en  21  november  vorig  jaar.   Hij   gaat
in  dat  stuk  ook  uitgebreid  in  op  de  opvattingen  van
Marianne  van  Kerkhoven  over  deze. kwesties,   zoals  ze
die  publiceerde  in  nummer  1  en  numner  5/6  van  dit
blad.   Het  stuk  van  Verhage  is  in  diskussie  geweest
in  de  mandaatsvergadering  en  in  de  studiekommissie
en  heeft  een  rol  gespeeld  bij  de  bepaling  van  het
diskussiethema  úán  de  komende  studiedagen.   Voor  ons,
de  redaktie  ván  Kuitureei  Front,  was  het  de  aaniei-
ding  om  dit  themanumner  sanen  te  stellen.   De  uitge-
breidheid  van  het  stuk  (  veertien  propvolle  a4  vel-
len  )   noodzaakt  ons  om  hier  en  daar  wat  coupures  aan
te  brengen.  We  hebben  die  beperkt  tot  het  uiterste,
maar  we  moeten  woekeren  met   de  ruimte  in  ons  blad.
Voor  wie  geintei.esseerd  is  in  de  totale  tekst:   een
briefje  of  telefoontje  naar  de  redaktie  en  we  zen-
den  graag  een  fotokopie  op,   tegen  vergoeding  van  de
onkosten.

Na  een ónleódámg,  waa:r¥tn  Tier.:hage  het beLcmg  order-
sbree.pt  da:±  háá   en  heb  ämsterdams  Staásáourri'iaal
hechten  aan het  Fr.orï± `em  aan  de  stiÁÁ:i,eiï)eel<enás
en zóán  tevr.eáenhei,á uüspr.eek±  over m.n.  het  stu:
ákeweekemá  vccn  november.   ' 75,  waa:ri;n  het  begr.tp
strrtá d]<:ultuur  een  algemene  potí,tie:l+eeoriori,Sche
fiÁ:mder¥í;mg  l<r.eeg3  begí,men  23í,án  pr.ob7,emen  met  en  zí,án
kri,ti,ek  op  de  orïbb)i;kkeLi;ng  vcm  áe  theorie  vcm  áe
sbri,á d]<:ultwár. bí,me;n het  Fr.orï±.  wciar.  dke  theorte
pz?czktésc!7z  7#oet  zÁJCJz.de7t. ''Het   doei   van   de   nu  konende
studiedagen  is  van  elkaar  de   praktijk   te   begrij-
pen.  waarin  de  leden  de  artistieke  vragen  met  cle  or-
ganisatorische  verbinden,   tegen  de  achtergrond  van
de  funktie,   die  het  praktische  produkt  in  de  klasse-
str±3Ó  kE.n  bebben", zzo  eáÍ;eert  Ver.hage  áe  ónLúáóng
op  de  di,sl<us.sóesbukken voor.  het  tweeáe  weekerLá.

DE   VERHOUDING   STRIJDKULTUUR   -ARBEIDERSKLASSE.

ZÉán  eer.sbe  l<Ï.i,tí,ekpwri  geLd±  de  opvcL±ti,ngen  vcm
Ma:ricüii;me  vam  Ker.l<hove:n  over  lwe  áe  striá d:k:ultu:uip  een
r.ezcriie  Zegt  met  de  ar.beódÁ2r.sl<1asse.  Hi,á   cí,beer.t
útvoer¥tg  het  eerste  n:uïrimer.  van  heb  KultwpeeL  Fr.orï±:
''Willen  wij  ons  verbinden  met  gans  de  arbeidersklas-
se  of  met  ha.ar  anti-kapitalistische  voorhoede  ?
Ons   inziens  is  het  maken  van  een  kultuur  in  enge
samenhang  met  het   geheel   van   de   arbeidersklas-
se  op   dit   ogenblik  onmogelijk.   Dít  zou  immers
veronderstellen,   dat  brede  lagen  van  de  arbeiders-
klasse  zich  met  kultuur  gaat  bezighouden,   met  andere
woorden,   dat  wij  het  maken  van  populaire  proletai.i-
sche  kültuur  (  voor  en  door  het  proletai.iaat  )-trachten  te. verwezeniijkén.  Eeri  vrije  kreativiteit

voor  allen  is  echter  een  onmogelijkheid  binnen  het
kapitalistisch  systeem  en  zou  bovendien  de  arbei-
dersklasse  afleiden  van  haar  prioritaire  taken.
Zich  op  anti-kapitalistisch  standpunt  stellen  wil
zeggen:   ervan  overtuigd  zijn  dat  het  kapitalisme
omvergeworpen  moet  worden.   M.a.w.   dat   deekonomi-
sche    en   politieke  macht  in  handen  van  het  prole-
tariaat  moet  komen.   Pas   dan   zullen   de   voorw.aar-
dengeschapen   zijn   die   de   vrije   ontplooiing
van  elkeens   kreativiteit   mogelijk   maken.
We  moeten  ook  het  feit  onder  ogen  zien,   dat  het  ge-
heel  van  de  arbeidersklasse  nog  geen  anti-kapitalis-
tisch  bewustzijn  heeft  en  hoofdzakelijk  onder  de
invloed  staat  van  reformistische  arbeidersorganisa-
ties.   Dit  heeft  tot  gevolg,   dat  indien  men  op  dit
moment  een  proletarische  kultuur  wil  maken  (  een
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kultuur  voor  en  door  het  proletariaat  ),  er  geen
enkele  garantie  is   (  integendeel  )  dat  deze  kultuur
een  werkelijke  anti-kapitalistische  inhoud  zal  heb-
ben.   We  hernemen  daaron  de  definitie,   die  "Morgen-
rood"  gaí  van  wat  huns  inziens  de  inhoud  van  de
strijdkultuur  moet  zijn; ` n.1.   dat  deze  kultuur  ge-
richt  moet  zijn  op  de   onders.teuning   van   de
strijdvoor   de   vorming   van   een   socialisti-
sche    maatschappij.  Een  dergelijke  kultuur  ver~
bindt  zich  dus  met  de  arbeidersorganisaties  en  de
organisaties  die  zich  op  de  arbeidersklasse  beroe-
pen,  die  resoluut een  anti-kapitalistisch  standpunt
innemenen daarvoor  strijden.   Dit  is  op  het  ogenblik
nog  een  beperkte  voorhoede,  maar  onze  kulturele  taak
moet  er  precies  uit  bestaan  de  anti-kapitalistísche
ideëen  uit  te  dragen  naar  de  bredere  massa's.
Slechts  in  die  zin  kan  het  een  proletarische  kultuur
zijn,   n.1.   dat  wij  op  een  "populaire"manier  met  be-
hulp  van  onze  kulturele  middelen  de  anti-kapitalis-
tische  gedachten  een  bredere  verspreiding  moeten
trachten  te  geven  binnen  het  gehele  proletariaat."
Ver.hage  cóteert  en komentcïrieer.t  dan veráeT:
In  "Wat  zijn  de  taken  en  problemen  die  zich  nu  voor
de  huidige  strijdkultuur  stellen,   (  KF` 5/6  )  wordt
het  begrip  nog  iets  fíjner  uitgewerkt:"We  kunnen
dus  het  begrip   'organisatorische  band  met  de  arbei-
dersklasse'`  reeds  nader  vertalen  in  'politiek-or-
ganisatorische  band  met  de  voorhoede  van  de  arbei-
dersklasse'   die  zich  op  momenten  van  strijd  kan  uit-
breíden  tot  de  hele  klasse  of  delen  ervan.   "  Hoewel
in  de  eerste  definitie  het  begrip  voorhoede  uiterst
vaag  gebruikt  wordt  en  eigenlijk  van  alles  kan  be-
tekenen  (1),   moete.n  we  dit  begrip  toch  vastleggen
op  z'n  betekenis,   die  het  in  het  Marxisme-Leninisme
gekregen  heeft  en  dan  moet  men  konkludèren,   dat  een"strijdkultuur",   gericht  op  de  voorhoede  van  de  ar-
beidersklasse  een  elitaire  kultuur  is.  Onlogisch  is
deze  redenering  niet,  want  zolang  de  grote  kultuur-
producerende  instituten  niet  in  handen  van  links
zijn,  is  een  linkse  kultuur  alleen  al  op  basis  van
haar  produktionele  mogelijkheden  gedwonge`n  een  mar-
ginale  verschijning  te  zijn  (2).  Dat  inpliceert
echter  geenszins,  dat  deze  kultuur  een  elitaire,
avantgardistische  strijdkultuur  moet  zijn,   zoals
gedefin-ieerd  door  'Mar-ianne.   Bedenk,   dat  het  hier
gaat  on  intentieverklaringen,   om  het  formuleren  van
strategische  doelstellingen  en  niet  om  vaststellin-
gen  op  basis  van  de  praktijk:  het  laatste  leidt  in-
derdaad  zonder  meer  tot  de  konklusie,   dat  strijdkul
tuur  op  dit  moment  een  elitaire,   avantgardistische
kultuur  is.  Dat  de  werkelijkheid  van  de  strijdkul-
tuur  er  op  dit  moment  zo  uitziet,  wil  echter  niet
zeggen,   dat  we  daarmee  tevreden  zijn.
(...)

PROLETARISCHE   KULTUUR , BURGERLIJKE   EN   MASSAKULTUUR.

Belangrijk  voor  de  verdere  diskussies  is  ook,   dat
in  deze  artikelen  van  Mariannne  van  Kerkhoven  be-
grippenparen  als  ''vorm  en  inhoud"(  met  de  onvemij-
delijke  verzekeririg,   dat  ze  niet  te  scheid.en  zijn
en  een  eenheid  vormen  )   en  "proletarische  kultuur
versus  burgerlijke  kultuur"  gehanteerd  worden.  Het
begi.ippenpaar  ''vorm  en  inhoud"  is  zeker  aangeslagen
en  hebben  we  tot  het  komende  weekend  net  ons  meegeno-
men.   Van  het  begrippenpaar  "proletarische  kultuur
versus  burgerlijke  kultuur"  hebben  we  alleen  het
laatste  lid  meegenomen.   De  proletarische  kultuur  is
met  de  grote  goocheltruk  van  de  voorhoedekultuur  in
de  hoge  hoed  verdwenen  en  hebben  we  niet  meer  terug-
gezien.   Het .begrip  "burgerlijke  kultuur''is  daai.na
steeds  meer  als  een  autonome  term  gebruikt  ter  aan-

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



duiding  van  de"heersende   kultuur".   Met  het  oude
begrippenpaar  heeft  deze  betekenis  echter  niet  veel
neer  gemeen:   die  hebben  hun  betekenis  vooral  gekre-
gen  in  de  grote  kunstdebatten  in  de  twintiger  en  der-
tiger  jaren  in  de  Sovjet-Unie  en  in  Duitsland.  Deze
debatten  werden  gevoerd  ,in  situaties  die  in  vele  op-
zichten  wezenlijk  verschillen  van  de  onze.   Het  aan-
vankelijk  onkritische  gebruik  van  deze  termen  werkt
dan  ook  verwarrend  en  verduistert  de  huidige  maat-
schappelijke  en  kulturele  werkelijkheid.  Men  moet
zijn  termen,   als  men  ze  om  reden  van  historische
kontinuiteit  of  wat  dan  ook,  wil  gebruiken,   opnleuw
def iniëren,   uitgaande  van  de  huidige  toestand  en  als
men  ze  niet  meer  wil  gebruiken,   dan  moet  men  nieuwe
begrippen  zorgvuldig  zien  af  te  leiden  uit  de  bes-
taande  werkelijkheid.   De  loskoppeling  van  de  burger-
1íjke  kultuur  en  de  proletarische  kultuur  en  de  ge-
leidelijke  herdef iniering  van  burgerlijke  kultuur  is
een  duidelijke  overwinning  van  de  werkelijkheid  op
een  verouderde  theorie.   De  verenging  van  het  begrip
"burgerlijke  kultuur"  tot  enkel  ''heersende  kultuur"
maakt  haar  namelijk  hanteerbaar  voor  de  huidige  si-
tuatie,  waar  geen  burgerlijke  kultuur  in  de  vroegere
in  van  het  woord  meer  bestaat.  Wat  ons  betreít  be-

Ze   stonden   al   jaren   op   de   markt,    de   drie
klowns,   met   steeds   dezelfde   akt,   waar   de
glans   zo   langzamerhand   wel   vanaf   was.    Be-
halve   dan   de   toneelkritikus   van   de   Volks-
krant   kon   niemand   er   meer   voor   warm   lopen.

staat  er  alleen  een  door  de  ideologie  van  de  bour-
geoisie  gedomineerde  "massakultuur"en  dat  is  niet
iets,  waartegen  men  zich  diam.etraal  opstelt,  maar
iets,   dat  men  dialektisch,   d.w.z.   omvormend  moet
benaderen   (3).

HET   SPELLETJE   VAN `VORM   EN   INHOUD.

Op  áót  E)un±  gekomen  verrmetá  Ver:hage  dÍ3  dróe  .8b:ikken
Jcm Weik í,n Uí,tvoer.tng,  Ni,ewe  Scene  en  Staásáou:r-
naal,  voor.  het  bweedi2  sínád;keweekerLá,   em  áe  ge23cürie-
Z,óóke  Í;endem3  dáe  ái,e  stuk:ken  ver.toonden: ''Nien  w±L
de  werkelijkheid  van  de  groepen  in  de  dískussie  en
men  is  niet  tevreden  met  het    theoi.etische  ''band
met  de  arbeidersklasse",   maar  wil  meer  weten:''wel~
ke  organisaties  en  hoe  ligt  die  verhouding  ?".
HeÍ;  weekenÁ  23etf  wer.á  een  áeceptie  voor.  Ver.hage:
1úá  spreek±  vcm''áe;monstr.cÏ±i,es  vam  Babytorïásche
spr.aakwerwaÏ.r.tmg". MaaÏ.  hef  Ver.La:}'igen  ruia:ï.  heb  l<Drir
kÏ.eÍ;e  bLí.ál<±  23i,ch  door.  te  2iebten:   T:ot  orize  grote
vreugde  vernamen  wij,   dat  er  voor  het  volgende  week-
eind  één  produktie  genomen  zal  worden,  .díe  door  ie-
dereen  bekeken  en  bediskussieerd  zal  worden.   Het
wordt  tenslotte  een  van  onze  films,   en  wel  nummer  9,
bekend  als  de  VVDM-film.   Enige  tijd  later  ontvangen
wij   de  stukken  over  de  theoretische. en  organisato-
rische  voorbereiding  van  het  weekend.   C)7;er'  dze  sÉ%k-
l<en    Lacï±  Ver.hage  z3Éch  z3eer.  negcc±óef  ui,b  -''abstr'a:l+
te   e7t   t%eoz.etésc7ze   7zz477?bz4g''.   Een  beiangrijk  punt  wii
ik  er  echter  uitlichten  om  juist  die  onbruikbaarheid
te  belichten.   Het  gaat  om  het  probleem  vorm  en  in-
houd  en  dat  speelt  niet  alleen  bij  dit  theoretisch
stuk    van  de`kommissie,   maar  zít  al  vanaf  het  begin
van  het  Front  in  onze  vokabulaire.   Ik  moet  eerlijk
bekennen,   dat  wij   deze  termen  ook  wel  eens  gebruiken,
maar  dan  toch  altijd  in  een  zeer  tastbare  betekenis:
vorn  ,  voor  de  te  gebruiken  technieken,   de  struktuur,
de  opbouw,   de  overall-konstruktie  van  een  film,   al-
tijd  een  specifieke  film  en  inhoud  voor  het  socia-
le  materiaal,   dat  je  in  die  íilm  weet  te  verwerken.
Eeh  zeer  laag-bij-de-gronds  gebruik  dus:   iedereen
weet  dii.ekt  wat  we  met  die  begrippen  willen  aandui-
den;   interviews  afgewisseld  met   speelscenes,   doku-
mentaire,   enz.   Ook  de  inhoud  is  steeds  zeer  konkreet:
bij   de  VVDM-film  bijvoorbeeld  een  aantal  theoreti-
sche  notities  over  het  leger  en  de  staat  en  een
groot  aantal  praktische  ervaringen  van  dienstplich-
tige  soldaten.   Op  sommige  gebieden  van  de  kunsttheo-
rie  worden  deze  begrippen  echter  niet  konkreet  ge-
bruikt  maar  spreekt  men  over  dé  ínhoud  en  dé  vorm
en  deze  gewoonte  wordt  overgenomen  in  het  theoreti-
sche  stuk  van  de  studiekommissie.   Als  ik  met  deze
abstrakte  begrippen  aan  het  werk  wil,(  en  dat  moet
kunnen  )   en  bijvoorbeeld  de  vorm  van  een  bepaald
lmnstprodukt  wil  bepalen,   dan  wordt  mij   dit  begi.ip
weer  meteen  uit  handen  geslagen:"Vorm  en  inhoud  vor-
men  een  eenheid",   wordt  er  dan  gezegd  en  ''Het  is
zeer  ondíalektisch  om  ze  als  afzonderlijke  zaken  te
bekijken".   Als  ik  dan  de  moed  nog  niet  heb  opgegeven
en  aanhoud,   krijg  ik  als  antwoord:"Ja,   dat  is  de
vorn,maar  het  is  ook  de   inhoud  en  o,mgekeerd'.'.   Een
vermoeiënd  en  vruchteloos  spelletje,  waar  ik  nooit
uitgekomen  ben  en  waar  je  ook  niet  uitkomt,   door
maar  wat  nieuwe  termen  met  dezelfde  inhoud  in  te
voeren,   zoals  het  genoemde  stuk  van  de  studiekommis-
sie.   Ilet  hele  vorm-en-inhoud-probleen  wordt  hier  in
een  andere,   iets  verfijndere  (  met   'effektievé'in-
houd  komt  hier  tenminste  de  konsument   in  zicht  en.
dat   is  al  heel  wat  meer  dan  bij  vorm  en  inhoud,   waai.
de  receptie  niet  eens  bestaat  )  terminologie  gerepro-
duceerd,   afkomstig  van  de  Sovjet-kunstpsycholoog
Leontjev.   Met  deze  theoretische  apparatuur  moeten
we  dan  in  het  komende  weekend  een  film  analyseren.
. . .arme   film  en   arme   analysten.    Ver7ZCÏge  7?C>e772É   t;er.-
vozgeris  áe begri;ppen  ''vo]wi  en  tnhoud"  metafysásche
en  orïpr.oáukti.eve  begrippen  cmda±  23e  orïkstacm  z3óán,
riet  í,m  áe pr.akbi,jk,  maar  tn het  denken overi kunsÉ.
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Zo   ook   op   de   middag,    dat   er   in   de   stad   gro-
te   onrust   ontstone,   omdat   de   direktie   van
de   pl.aatselijke   grootindustrie   een   drasti-
sche   inkrimping   van   het   bedrijf   had   aange-
kondigd.    Duizenden   mensen   kwamen   op   straat.

TECIINIEK MATERIAAL STOF   EN   METHODE.

Voor  betere  termen  moeten  we  gaan  zoeken  in  de
sfeer  van  de  produktie,  waar  termen  als"techniek,
materiaal,   stof  en  methode"  gebruikt  worden.   Die
zijn  heel  wat  bruikbaarder  en  verzetten  zich  naar
hun  aard  tegen  al  te  ijle  abstraheringen:  praten  o-
ver détechniek  en  hét  materiaal  maakt  al  direkt
duidelijk  dat. dit  vruchteloos  is.   Sinds  de  produk-
tieve  en  theoretische  explosie  op  kunstgebied  van
de  Russische  revolutie  zijn  deze  termen  ook  heel
wat  meer  in  zwang  geweest  bij   linkse  kultuurprodu-
centen,   dan   'vorm  en  inhoud' .   Als  bezwaar  tegen  dit
soort  konkrete  termen  zou  men  kunnen  opvoeren,   dat
er  in  het  Marxisme  toch  altijd  het  abstrakte  én  het
konkrete  aanwezig  noet  zijn,   dat  ze  dialektisch  op
elkaar  in  moeten  werken  en  dat  het  abstrakte  het
konkrete  moet  onvatten  en  andersom.   Ik  zal  dat  ze-
ker  niet  ontkennen,   maar  we  noeten  wel  onder  ogen
durven  te  zien,   dat  de  kunsttheorie  -  de  Marxisti-
sche  zowel  als  de  niet-Marxistische,   voor  zover  die
nog  bestaat  -nog  bijzonder  primitief  is.   In  alle
gevallen  loopt  ze  hopeloos  achter  op  de  praktische
ontwikkelingen.   De  abstrakties  deugen  dus  niet  en
zolang  dit  het  geval  is  moeten  we  dus  de  voorkeur
geven  aan  het  konkr'ete.Er  is  echter  nog  een  reden
i-antevoeren  voor  dit  soort  termen  uit  de  produktie.
Waai.om  vliegt  namelijk  iedereen  op  deze  vorm-en-in-
houd-diskussie  af  ?  Ik  krijg  sterk  de  indruk  dat  dat
veel  te  maken  heeft  met  onze  vaak  moeizame  publieks-
relaties.   Ei.  zijn  niet  zo  gek  veel  mensen,   die  van
brokken  aangeklede  Marxistische  ekonomische  theorie
houden  en  zeker  niet  als  hun  dat  keer  op  keer  voor-
gesclioteld  wordt.   De  voorhoede  blijkt  dan  wel  erg
klein  te  zijn.  Terecht  gooien  we  ons  dan  op  onze
middelen  en  op  wat  genoemd  wordt'het  probleen  van
vorm  en  inhoud' .   Daar,   in  het  gebruik  van  de  midde-
1en  en  de  stof ,   waarvoor  ze  gebruikt  worden,   zitten
onze  problemen.   In  de  onvolkomenheid  van  onze  tech-
nieken  en  het  theoretische  en  elitaire  karakter  van
ons  materiaal.   Iedereen  weet,   dat  het  bíj  ons  kri-
oelt  van  de  allegoriëen  en  symbolen:   er  kan  geen  man
het  toneel  of  het  doek  opkomen  of  het  is  een'kapi-
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talist'   of  een  'arbeider'(  zeer  bewust,  of  druk  be-
zig  zich  een  bewuste  houding  te  verwerven),   een
'gastarbeider',   een   'werkloze'„etc.   Het  is  deze  o-
verdaad  aan  theorie  en  abstraktie,   die  ons  onaan-
trekkelijk  maakt  voor  een  groter  publiek.   Want  ook
de  arbeidersklasse  ervaart  de  werkelijkheid  niet
uitsluitend  op.  het  niveau  van  de  politiek-ekonomi-
sche  theorie;   zij  ervaart  de  werkelijkheid  vóór  al-
1es  konkreet,   als  een  alledaagse  i.ealiteit,  als  een
levend  en .voortdurend  veranderend  iets.   Wij  moeten
dan  ook  van  de  opvatting  af ,   dat  politieke  kunst  ma-
ken  betekent:  politiek  op  het  toneel  en  in  de  film
latén  zien.   Als  we  de   'theorie  üillen  verkopen' ,dan
moeten  we  dat  doen  op  basis  van  de  alledaagse  werke-
1ijkheid  van  ons  publiek,   het  leven  van  iedere  dag
van  de  arbeidersklasse en aan  haar  verwante  groepe-
ríngen.   In  die  alledaagsheid  moeten  we  de  theoi.ie,
d.w.z.   de  tegenspraken  zichbaar  maken.,   uitwegen  aan-
geven  en  streven  naar  een  nauwkeurig  evenwicht  tus-
sen  het  abstrakte  en  het  konkrete.

VAN   SCHEMATISME   EN   SYMBOLISME   NAAR   REALISME.

Zo  redenerend  komen  er  begrippen  als  naturalisme  en
realisme  in  zicht.   Begrippen,   die  aanBeduid  kunnen
worden  als  technieken  of  methoden  en  die  toch  de  so-
ciale  relatie  tussen  de  makers  en  de  gebrüikers  im-
pliceren.   Dan  ook  wordt  het  probleem  van'wel  of  niet
aansluiten  bij  de  burgerlijke  kultuur'   hanteerbaar.
Hier  dient  geen  sprake  te  zijn  van  een  wel-oÍ-niet-
opstelling;  van  een  zelf standige  proletarische  kul-
tuur  bij  een'niet-opstelling'en  bij'wel'van  een  pro-
1etarische  oï  socialistische  inhoud  gieten  in  een
burgerlijke  vorn  (  zoals  bij  het  socialistiscm  rea-
lisme  ).     Hier  moet  dialektiek  bedreven  wórden,
d.w.z.   uitgaan  van  de  bestaande  werkelijkheid,   dus
ook  de  kulturele  werkelijkheid  en  deze  trachten  om
te  vormen  en  op  een  hoger  niveau  trachten  te  bren-
gen.   Dan  kunnen  we  gaan  praten  over  onze  akteerpres-
taties,  over  materiaal,   dat  veel  meer  dan  tot  nog
toe  uit  het  da.gelijk  leven  van  ons  publiek  moet  ko-
men  en  over  de  verhalen,   de  handelingen  en  gebeur-
tenissen  in  onze  produkten.  Politieke  kultuur  is
geen  kultuur,die  politíek  laat  zien,  maar  kultuur,
die  politiek  werkzaam   is.   een  kultuur,   die  daad-
werkelijk  uitoefent  op  de  massa's,   een  kultuur,  waar
z±S  vírn hoüden.  Ver.hage  sógnaleer'Í;  da:n,   da:k  er.  bóá
ver.sehkLLendÉ3  7,eden  vam  heÍ;  KulbwÏ.ee7,  Fr.orï±  tenzeri:
%en  bn  áeze  richbómg  aa:iiwezóg  ízáón.   Scï±er.  heeff;  de
Sa%LPsmge%n,aazkeb,z%ftn'z8óCohhemóan%emetreanáó%bfteb°tvóasmmeeenn%roTTkes-_

tomeeLschriáver.  als  Hegerma:iiiÁ3  gaan  stelz,em' .  WÍzr.k
bm  Uótvoer.bng  en  J3obs  ver.bónáën  'pr.ogr.essóeve  i;iíir
Í;erpTetaties '  aam populai,r.e kuLtu:wp'i)or.men.   in  de
sel<±or.  vam  de  ftïmer.s  wer.ken  Staásóou:rmal,  áe  Rode
Lan±ar.en  en  de  Boer.engr.oep  aan  de  totstcmd:kori;ng
vcm  een voZ:l<sfi,tmkultuwr,   'hopenl£ák  scïmen met  de
Kr'étéÉ2se   FéZ772é2z.s '.   Voorbeelden   en  denkmateriaal
m.b.t.   een  realistische  volksfilmkultuur  is  er  te
over  in  de  íilmgeschiedenis:  het  ltaliaanse  Neo-re-
alisme,   tot  op  zekere  hoogte  de  Nouvelle  Vague  en
talloze  verspreide  en vaak  geisoleerde  aanzetten  in
het  huidige  West-Europa.   We  zullen  ons  niet  meteen
i}p. `bepaalde  methoden  vastzetten,   omdat  wij  beseffen,
dat  èQp  realistische  methode  van  alle  middelen  en
technieïsen  gebruik  moet  kunnen  maken  om  haar  doel  te
bereikenv  namelijk  het  onthullen  en  zichtbaar  maken
van  de  werkelijkheid  (  vrij  naar  Brecht.)
Ver.:hage  tner.k±  dn:m  op,   áa±  hi,ó  bepciaLá het  mk  vcm
t:heorie  zóeb,  maar  da:±  hi,ó  íri,eh  ''bn  de  pa:]padoksale
süua:±óe beví,nd±','  áa± hi,á  ''áe  theoróe moet  aa:maLLen
om haa:r.  te  ver.deái,gen".  De  weekendÁ3n,   23oals  ze  zóch
rïu  afspeLen  zóán Trieer.  Legpuzzez,s  vcm  sbukáes  theorte
en pr.ak±èól<s  oiri  da:É  op  te  Lossen,   zouáen  een  aanÍ;al
mensen  bn  áe  t:ussenz.óggende  perioáen tussen íwee
stuái,eweek,eriás  oriafgebr.ol<en bezi,g  TnoebEzn  zóón  rriet
r.eseaÏ.ch,  syáÍ;emaéí,8eri;ng  van pr.akékól<gegevens  en
bn±erpÏ.ebatie  daari)am.
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OP   DE   GOEDE   WEG   NAAR   HET   KONKRETE.

Terugblikkend  op  de  korte  geschiedenis  van  het  Front
is  er  dus  een  duidelijke  ontwikkeling  waar  te  nemen
die  men  zou  kunnen  omschi.ijven  als  de  ontwikkeling
van  het  abstrakte  naar  het  konkrete.   Zij   grijpt
plaatsoptwee  niveau's:   zowel   in  de  praktijk  van  de
groepen,   als   in  de  inhoud  van  de  studieweekends.
Op  beide  gebieden  ziet  men  eerst   een  vloedgolf  van
vergeestelijkte   zaken   (4)   gevolgd  door  een  langzame
ontwikkeling  naar  de  konkrete  werkelijkheid.   De  pro-
dukten  van  veel  groepen  hadden  aanvankelijk  het
karakter  van  aangeklede  Marxistische  theorie   (  de
werkelijkheid  als  illustratie  voor  de  theorie  )   en
in  de   studieweekends  zag  men  eenzelfde  dominantie  van
het  abstrakte  maar  dan  met  betrekking  tot  ons  eigen
werk.   Zowel   in  onze  praktijk,   als  in  de  studieweek-
ends  zijn  er  nu  tendenzen  te  bespeuren,   die  de  goede
kant  op  gaan,   hoewel  men  met   name   in  de   studieweek-
ends  nÖ.g  weleens  pootje  gehaakt  wordt   door  de   slechte
theorie.   Op  het   gebied  van  de  politiek-ekonomische
theorie  is  er  echter  bijzonder  weinig  vooruitgang  te
bespeuren.   Dat  geldt  volgens  mij  uitsluitend  voor  de
studieweekends,   omdat   ik  geloof ,   dat   er  in  de  prak-
tijk  wel   degelijk  veel  vei.andert.   Uit  onze  eigen
praktijk  weet   ik,   dat   men  in  de   samenwerking  met   een
vakbond  bijvoorbeeld  heel  snel  zijn  abstrakt-theore-
tische  noties  vervangen  moet;   dooï-  praktisch-politieke
wil  men  aan  de  bak  blijven.   De  politiek-ekonomische
theorie  wordt  in  de  studieweekends  dus   ter  zijde  ge-
schoven,   waarschijnlijk  ten  gevolge  van  de  priori-
teit,   die  er  gegeven  wordt  aan  de  artistieken  proble-
men.   Toch  zo   ik  er  voor  willen  pleiten,   dit  onderdeel
in  het   studieweekend  te  behouden  en  zelf s  te  verster-
ken.   Dat   zou  kunnen,   door  voor   i.eder  weekend   'iemand
van  buiten'   uit   te  nodigen  om  een  voordracht  te  hou-
den  over  een  door  ons  vastgesteld  onderwerp  in  de  po-
1ítiek-ekonomosche  sfeer.   Thema's   als  krisis,   werk-
loosheid,   de  ontwikkeling  in  de  vakbonden,   de  ontwik-
keling  op  kultureel  terrein,   etc.`   Aangezien  het  Kul-
tureel  Front  binnen  de  grenzen  van  het  Marxisme  een
pluriforme  organisatie  is,   zou  het  niet  meer  dan  lo-
gisch  zijn,   als  dat   ook  steeds  mensen  waren  van  ver-
schillende  partij-politieke  ríchtingen  en  ook  onaf-
hankelijke  Marxisten.   Dat  koníronteert  ons  tenminste
met  de  verschillende  visies  die  er  binnen  het  Marxis-

me  bestaan   (5)   en  wat  nog  belangrijker  is,   konfron-
teert  de Cmensen  van  verschillende  politieke  partijen
met  onze  organísatie  en  haar  problemen.   Dat  zou  erg
nuttig  kunnen  zijn,   aangezien  de  kultuurpolitiek  van
de  meeste  linkse  partijen  nog  erg  vaag  geformuleerd
is,   zeker  wat  betreft  de  linkse  kultuur.
Ver.haqe  etndi,gt  zi,árL  ar'ti,kez,  met  een l<or.±e  samerwcï±-
ti,ng  vcm  het  voor.gaamáe  -  ver.ster.k  d;e  ±enáens  mar.
hel}  konkreÍ;e5  baseer.  áe  poZ,í,tí,ek:ekonoTrii,sehe  theor.í,e
op  grond:i,g  resecïrchwer.k;  betr.ek  daaÏ. 'Trierisen  vcm  bui,-
ten'  bój.

NOTEN :

(1)Een  uitgewerkte  kritiek  op  Marianne  van  Kerkhovens
theoretische  fundering  van  de  stríjdkultuur  voert
hier  te  ver  en  zal  ook  niet  iedereen  ínteresseren,
hoewel   deze  zaak  belangrijk  genoeg  is.   De  basis
voor  die  kritiek  zou  moeten  zijn  dat  zij  het  voor-
hoedebegrip  uit  het  Marxisme-Leninisme  overplant
op  de  kulturele  sektor,   terwijl  het  begrip  oor-
spronkelijk  is  ontwikkeld  voor  de  politieke  sek-
tor.   Nog  afgezien  van  het  feit,   dat  zij   zích  hele-
maal  niet  afvraagt  of  dat  kán  en  nuttig  is,   doet
ze  het   erg  ongenuanceerd     en  mechanistisch.   Aange-
zien  dat  zij   zelf  wel  voelt,   dat  de  zaak  fout
loopt   als  men  het  konsekwent   doet,   holt  ze  het
voorhoedebegrip  uit   tot   iets  dat  behalve  de  woor-
den  niets  meer  met  de  Lenínistische  voorhoede  te
maken  heeft.   De  voorhoede-zijn  bij   haar  de  mensen,
de  strijdbai.e  mensen  in  allerlei  organisaties  van
de  arbeidersklasse,   die  ook  in  tijden  van  politie-
ke  neergang  aktief  blijven.   Voor  die  mensen  werkt
dan  de  strijdkultuur.   Maar  wat  gebeurt  er  met  de
mensen,   die  nog  niet   aktief  zijn  ?  Moeten  die
juist  niet  aktief  gemaakt  worden  ?  Richten  niet
al    onze  stukken  zich  juist  op  die  taak  ?  Daar-
naast  zegt  Mariannne  van  Kerkhoven  dat  de  strijd-
kultuur  eveneens  een  populaire  kultuur  moet  zijn,
een  populaire  en  proletarische  kultuui.  maar  lief st
terwijl   zij   dat  net  met  haar  voorhoedebegrip  on-
nogelijk  gemaakt  heeft   en  daaraan  voorafgaand
heeft  uiteengezet,   dat  een  proletarische  kultuur
onder  het  kapitalisme  onmogelijk  is.     De  tegen-
spraken  lopen  de  deur  uit  en  men  kan  dan  ook  niet
anders  konkluderen, dan dat er sprake   is  van  amateu-
risme   en   rommelig   denken.    Ver.%czge   üer.ÜcJZ.gt   dÉ2   eer.-
s_te  noot  met  di2  opmer;lúrig,   dat;  de  forirrïuler.i,ng
'een bcmá meÍ;  de  cmbú,áersktasse'  ni,et  veez,
pr.akúsch rïu±  h,eeft  -  over. weïke  ogcmi,sa±í,es  gaa±
7!et_ ácm  ?   en  speten  ij)e  dn:m  voor.  k;adj2r.  of  voor  de

?eden  ?  Er.  moet  een  rieiáiúe  Í;heor.etische  fmder'i,ng
ko.men  v_cm  ons  werk,   dóe  ú±gaa±  vcm  di3  prakúscrie
si,tua±óe  en  ni,eb  door  haar  zez,fstcmd:kghú,á  de
pr.ak±i,jl<  vcm  dÍ3  gr.oepen  negeer.t;.

(2)Zeer  belangrijk  in  deze  kontekst   is  het  probleem
van  de   ' alternatieve'   distributiemogelijkheden,
die  de  linkse  kultuur  in  Nederland  ontwikkeld
heeft.   Impliceert  deze  distributievorm  dat  we
altijd  marginaal  moeten  blijven,   als  we  eraan
vasthouden  ?  Moeten  we   streven  naar  een  verdere
uitbouw  van  dit   apparaat  en  hopen,   dat;  we  op  die
manier  via  een  achterdeur  oí  eigenlijk  via  de
voordeur,   via  het  publiek  namenlijk,   invloed  uit
kunnen  oef enen  op  de  grote  lmltuurproducerende
instituties  ?

(3)in  de  negeni;tende  en  het  begi,n  vam  áe  twi,rï±Ég-
ste  eew  bestond  er  een bur.ger.Z.Èjke  l<ult;u.ur.
waar.vcm  áe  pr.oduktte  en k;onsurrrpti,e  geheez,  i,n  de
ha:mden  van  dke  l<Z,asse  was.   Behalve  vi,a  de  bet:iír
Vste°ehdóLen%)avmamwe%erikgerèkn3vt°onè#.rgïónngR,£taamrábekóo%eresrkLas-

13i,jáez.ójk  23otet:s  als  een  pr.otetar.i,sche  kulÍ;u:uií.
onÍ;sÍ;acm,   c)iTiáat  het  bewustzóán  van  de  cirbei,áer.s-
l<1asse  br.aak bteef  Li,ggen  en  voor.±t;eerde    op  áe
r.ee;ten  vcm  áe  agr.cïrische  k:LïLtwur..   In  West-Europa
ver.Z,i,ep  de  i,ndustr.talÉserirLg  en  dac(rmee  opgaa:nde
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de  alfabetiser¥tng  getú,di2ïió7¢.  HeÍ;  onstaan vcm
die  l<ultuu:rrpr.od:ui3er.erLáe  i,nsti,tu±óes  ver.ster.kt  de
onbri:kkeLí;iíig  van  ve]ri)Lakki,ng  vcm  de  burger.Li,ál<e
l<ultuuÏ.,  met  als  r.eakbí,e  vam  áe  buÏ.ger.7,i,ál<e  k:u:rir-
sÍ;enc{a:rs   eem  vt:iách,±  tm  eeft  1<umst  Voor  die  l<:u:ns±e-
riactr.s,   eem  23eër  elóÍ;cri,rie  l<umst.   De  aÏ.beódeTsk:[Áxs-
se  wor'd±  skeeá8  ster.ker.  bei;ywz,oeá  áoor.  áe  moáer-
m3 k:ultwmi;mstáÍ;ubáe8.  Deze  ver.cmáeÏ.áe  sótuctb£e
geefi;  alLe  aamleédi,ng  om  áe  thëor.í,e  en hei; be-
gr.tppenapparaa±  te  her.zéen.   ' Massakuz,tuur'   en'voïksl<ultu:im'   zóón begr.t:ppen,  dke  dm  í,n  zóchb
komen  en  'na±uraz,í,sme'   em  'reaL£sme'.  Het  meest
vreemde  aan  deze  overzetting  van  begrippen  uit
de  Sovjet-Unie  naar  onze.situatie  in  West-Europa
vind  ik  nog,   dat  het  gedaan  wordt  door  een  Trots-
kiste.  Was  het  niet  juist  Trotski  en  ook  Gramski,
die  toen  gewaarschuwd  heeft  voor  een  al  te  schema-
tische  toepassing  van  het  Sovjetmodel  in  West-rEu-
ropa  ?  Die  gesteld  hebben,   dat  de  weg  naar  het
socíalisme  in  West-Europa  wel  eens  heel   anders
zou  kunnen  zijn  dan  die  in  de  Sovjet-Unie  ?

(4)Een  pogíng  tot  kritiek  op  deze  stukken  is  werke-
1ijk  hoofdpijnverwekkend  er  is  indertijd  veel
materiaal  geproduceerd  en  als  nen  de  hoofdlijnen
van  de  verschillende  stukken  te  pakken  wil  krij-
gen  en  de  verschillen  tussen  de  stukken,   dan  is
dat  geen  sinecure.   Het.  is  het  meest  grauwe
Marxistische  proza  en  men  heeft  de  grootste  moei-
te  om  de  verschillende  holle  frasen  tegen  elkaar
af  te  zetten.   Een  enkele  uitzondering  daargela-
ten.   Iemand  met  meer  gevoel  voor  abstraktie  en

een  groter  uithoudingsvernogen  moet  zich  daar
maar  eens  mee  bezig  houden.

(5)Dat  dat  hard  nodig  is,  wil  ik  met  een  klein  voor-
beeldje  illusti.eren,   In  de  overigens  nuttige
'diskussiebijdrage  voor  het  Kultureel  Front-week-
end  van  20  en  21  noven]ber' ,   dat  als  bijlage  en
kommentaar  bij  het  theoretische  stuk  van  de  stu-
diekommissie  gegeven  is,   wordt  ons  dé  Marxisti-
sche  analyse  van  de  staat  gegeven.   'Hierin  vol-
staat  men  met   te   stellen  dat  de  staat  in  het
kapitalisme  de  funktie  heeft'  de  algemene  belan-
gen  te  behartigen  van  de  heèrsende  kiasse.   Zowei
op  politiek,op  ekonomisch  als  op  ideologisch  ni-
veau.   Daarvoor  heeft  ze  nachtsmiddelen  (   instel-
1ingen/instrumenten  )   in  het  leven  geroepen,   o.a.
het   leger'.Hierin  volstaat  men  dan,   terwíjl  er
in  heel  West-Europa  in  het  Marxistisch  kamp  ge-
diskussieerd  woi-dt  over  de  funktie  van `de  staat
en  nen  meer  en  meer  geneigd  is  de  staat  te  zien
als  het   'strijdtoneel  van  de  klasse' .   Verschil-
lende  kommunistische  partijen  baseren  hun  strate-
gie  ook  al  op  deze  analyse,   bijv.   de  ltaliaanse,
maar  ook  de  Franse,   de  Spaanse  endè Nederlandse.
Alleen  met  een  dergelijk  staatsbegrip  kan  men
verklaren,   dat  de  VVDM  nog  steeds  bestaat   (  hoe-
wel  duidelijk  genoeg  gepoogd  wordt  om  haar  te
onderdrukken,   n.n.   door  het  kader  en  door  Vrede-
1ing.)   En  ook  te  verklaren  dat  wij  met  subsidie
van  de  staat  anti-kapitalistische  kunst  kunnen
maken.

Gei.rard  Verhage.

samen§9b6ëi
Het gewone, het al]edaagse doen, !s te kort schleten
ln de Volkskrant van 31 januari, in het bladzijde lange
artikel van Jan Paul Bresser, waarin deze auteur
plotseling twijfels krijgt bij het politieke vormingsteater
en bij alles wat hij daar zelf eerder over geschreven
heeft, laat hij FÏense F`ooyaards (namens het
Werkteater) de kans om het front van solidaire
vormingsteaters te breken :
„Strijdkultuur? Als je bedenkt, dat wat je doet, daaronder
zou moeten vallen, overvalt je toch een beetje wrevel.
Het woord is zo groot, dat het zich aan iedere individuele
rea[iteit  onttrekt . , ."
Rooyaards omschrijft het werk van het Werkteater
als volgt:
„ . . . We proberen helderheid te scheppen in
wisselende situaties waarin wij en anderen kunnen
verkeren, blootgesteld aan eigen en andermans
vraatzucht, kortzichtigheid, machtswellust, mooipraterij,
korruptie en schijnidealisme. We hopen dat het zin
heeft. Stríjdkultuur? We doen wat ieder weldenkend
mens moet doen in ZIJN sítuatie. Het gewone, het
alledaagse."
Voor alle duidelijkheid -het „gewone, het alledaagse
doen", is dus de problemen die mensen hebben in
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gevangenissen en psichiatriese inrichtingen, in
bejaardentehuizen en kindertehuizen (het publiek dat`\È,.oj
Werkteater bereikt) Voor die mensen verklaren vanuit  -
„eigen en andermans vraatzucht, kortzichtigheid,
machtswellust, mooipraterij, korruptie en schijn-
idealisme." Grote woorden -zeker voor iemand die
een alinea tevoren verklaard heeft zich te verslikken in
het woord „strijdkultuur". Woorden waarmee de
individuele realiteit" van de mensen in tehuizen en
inrichtingen zodanig vertekend wordt, dat die mensen
er door de interventie van het Werkteater in hun
realiteit, aHeen maar onmachtiger op kunnen worden.
Immers, je gooit hen, die bij uitstek door de gevolgen
van de organisatie van het maatschappelijk leven in
een noodsituatie gebracht zijn terug op zichzelf. Het
is de vraag of „weldenkende" mensen wel denken,
wanneer ze menen zo de belangen van anderen te
dienen. Wanneer Werkteater in het belang van haar
publiek wil werken, zal het een toneel moeten maken,
dat achter de individuele realiteit de maatschappelijke
realiteit duidelijk maakt, zodat de mensen in tehuizen
en inrichtingen hun isolement niet aan zichzelf wijten,
maar dat maatschappelijk isolement in een strijdbare
solidariteit met lotgenoten kunnen doorbreken. De
Baaieskrant eri de Gekkenkrant en het Gekkentoneel
geven aan, dat dat door gevangenen en verpleegden
in psichiatriese inrichtingen allang begrepen wordt.

jah smeets
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2.      OPEN    BRIEF   AAN    fiERRARD    VERHAGE

BESTE   GERRARD,

In  je  artikel   'Enige  problemen  met  de  studieweekends
van  het  Kultureel  Front' ,   dat  als  interne  tekst  bin-
nen  het  Front  verspreid  werd,   lever  je  kritiek  op
een  aantal  zaken,   die  ik  in  verschillende  nummers
van  het  Kultureel  Front  heb  gepubliceerd.   Ik  zou  je
hierbij  op  de  belangrijkste  punten  willen  antwoorden.
Een  aantal  kleinere  punten  zullen  noodgedwongen  -  bij
plaatsgebrek  -wegvallen,   maar  ik  denk  wel,   dat  we
elkaar  in  de  wandelgangen  van  de  komende  studiedagen
nog  zullen  ontnoeten  om  deze  zaken  uit  te  diskussië-
ren.   Hier  dan  in  zeven  punten  een  antwoord  op  jouw
artikel :

STRIJDKULTUUR   EN   ELITEKULTUUR.

Volgens  jou  beschouw  ík  de  strijdkultuur  als  een  eli-
tekultuur,   gericht  op  de  voorhoede  van  de  arbeiders-
klasse.   Het  is  voor  mij  een  raadsel,   hoe  jij   dit  af-
leidt  uit  de  passage  uit  het  artikel  "Sti.ijdkultuur"
(  KE  L  )..''Eem  áergez,óál<e  kulÍ;u:uií.   (  bet  gaat  over  de
str±5d:knLtuur  )  ver.bónd±  z3óch  dus  mei;  ar.beóáersorga:
rrisa±i,es  en  or.gcrrisa±Ées,   dke  zri,ch  ber.oepern  op  de  cï:r-
beóáer.sl<1asse,  ái,e  r.esoïuuk  een an±b-:l<a:pí,talóstisch
sbandpuri  órmemen  en  daar.voor  sÍ;r¥tóden.   Dó±  ós  op  het
ogeid)Ltk  nc)g  een beper.k±e  voor.hoeáe3  rriaa:Ï.  onze   k.uL-
tur.ez,e   taal<  moet   er.  pr.ecí,es   ón  bestaan,   áe
arLtó-l<api,tal,óstósche   i,deëen  uót   te   ár.agen
naar   áe  breáere  massa' s . SLech±s  bm  ái,e  zbn l<a:m
het  een pro7,etarisc:he  kultu:uÏ.  zí,jn,  n.L.   dn:É wóá  op
een   'pop.ulcri,r.e '   manáer.  Trieb  behuLp  vc[rL  onze  l<uLt7ÁÏ.eLe
iiriádj3Len  áe  crrií,-:l<ii:pí,taLí,st£sche  geáach±en  een  Z)r>e-
áe   ver.spreí,ái,ng  moe±en  tr.achten  be   geven
bi,nnen  heb   gehez,e   pr.oZ,etar.í,aab".1rL  de  Laatste
zin,   (   ik  heb  er  mijn  manuskript,  op  nageslagen  )  had
ik,   om  zeker  geen  misverstanden  te  verwekken   'prole-
tarische'   tussen  aanhalingstekens  gezet,   net  als   'po-
pulaire' .  Maar  zelfs  zQnder  aanhalingstekens  lijkt  me
de  betekenis  van  deze  zin  toch  overduidelijk.   De  fou-
tieve  interpretatie,   die  jij  maakt,   gaat  waarschijn-
lijk  uit  van  de  passage,   die  je  aanhaalt  uit  KF  5/6,
waar  gesproken  wordt  over  de  bandnet  de  arbeiders-
klasse,   die  de  strijdkultuur  moet  aangaan.   Er  be-
staat  voor  mij   inderdaad  een  verschil  tussen  banden,
die  je  met  bepaalde  organisaties  kan  aangaan  en  het
publiek  waartoe  je  je  richt.   Laat  ons  eeris  een  voor-
beeld  nemen:   De  gi.ootste  arbeiderspartij   in  België
is  nog  steeds  de  BSP.   Indien  een  strijdkultuurgroep
met  deze  organisatie  een  politiek-organisatoi.ische
band  aang.aat,   dan  wil  dít  in  de  eerste  plaats  zeggen,
dat  zij   zich  bindt  aan  de  leiding  van  deze  organisa-
tie,   gezien  de  interne  bureaukratische  strukturen;
dat  zij   zich  zal  moeten  schikken  in  de  ideëen    van
die .leiding,   die  niet  zelden  de  strijd  aan  de  basis
en  de  strijd  voor  interne  demokratie  de  kop  in  heeft
gedrukt;   dat  zij  zich  zal  moeten  richten  naar  de  kul-
tuurpolitiek  van die  leiding,  di.e  nauwelijks  veel
meer  is  dan  eeii  zich  richten  naar  de  kultuurpolitiek
van  de  burgerij.   Het  kulturele  intermezzo  op  een
van  de  laatste  BSP-kongressen  was  een  door  pajoret-
ten  uitgevoerde  versie  van  de  hit  "Eviva  Espagna":
Het  is  dus  m.i.   niet  net  deze  exponenten  van  de
arbeidersklasse,   dat  de  strijdkultuur  een  band
moet  aangaan,   wat  niet  in  tegenspraak  is  met  de
zeer  noodzakelijke  en  ingespannen  pogingen  van  de
strijdkultuur  on  de  basis  ván  deze  organisaties  tot
haar  publiek  te  maken.   Op  dezelfde  manier  heb  ik
hergens  beweerd,   dat  de  strijdkultuur  uitsluitend
zou  moeten  werken  voor  revolutionaii.e  voorhoede-
militanten.En  hier  komen  we  dan  tot  het  voorhoede-

begrip,  waar  je  me  verwijt,   dit  op  een  mechanisti-
sche  wíjze  van  de  politieke  sektor  (  waarvoor  het
ontwikkeld  werd  ?  )  naar  de  kulturele  sektor  te
brengen.   Dat  begrijp  ik  helenaal  niet.   Wat  betekent
voor  jou  die  politieke  sekto-r  ?  Is  een  kunstenaar,
die  zich  vanuit  zijn  radikalisatie  aa-nsluit  bij  een
voorhoedepartij   dan  niet  met  politiek  bezig  ?  Is
een  geradikaliseerde  feministische  militante,   die
het  zelfde  doet,   dan  niet  met  politiek  bezig  ?  En
de  geradikaliseerde  dokter,   de  milieuaktivist,   de
scholier  ?  Precies  het  besef ,   dat  hun  deelproblema-
tiek  deel  uitmaakt  van  de  politieke  problematiek
doet  hen  tot  een  politieke  organisatie. toetreden.
In  al  deze  sektoren,   in  welke  interventie  ook,   op
welk  maatschappelijk  terrein  ook,   kan  men  spreken
van  een politieke voorhoede,   dus  ook  in  de  kultu-
rele  sektor.   Of  waren  Majakovski  en  Meyerhold  geen
volwaardige  partijleden  ?

Ik  heb  tot  nog  toe,   hier  in  deze  tekst  over  voorhoe-
de-partij  of  -organisatie  gesproken.   Je  verwijt  me
in  mijn  artikel  in  KF  5/6  het  voorhoedebegrip  uit
te  hollen  tot  iets  dat  niets  meer  met  de -Leninisti-
sche  voorhoede  te  maken  heeft.   Als  je  met   'Leninis.-
tische  voorhoede'   de  Leninistische  voorhoedepartij
bedoelt,   dan  is  het  voorhoede-begrip  dat  ik  hanteer
inderdaad  veel  breder,   maar  daarom  niet  verkeerd.
Ook  Lenin  rekende  syndikale  militanten  die  in  hun
bedríjf  de  strijd  leidden  en  nog  geen  lid  van  de
partij  waren,   tot  de  voorhoede.   Het  begrip  wordt  in
mijn  artikel  trouwens  duidelijk  gedefinieerd:  het
gaat  om  de  anti-kapitalistische  voorhoede,   die  we  in
div.erse  milieus  in  onze  maatschappij  aantref fen  en
omvat  al  diegenen,   die  zich in   een   of   ander   orga-
nisatorisch   verband   blijvend   inzetten   voor
een   of   andere   anti-kapitalistische   strijd.
Het  is  met  deze  mensen  -  en  dus  niet   alleen  met  die-
gene,   die  reeds   volledig   voor  een  revolutionaire
weg  naar  het  socialisme  gekozen  hebben  -  dat  de
strijdkultuur  moet  samenwerken  om  de  anti-kapitalis-
tische  ideëen  naar  bredere  nassa's  uit  te  dragen,
bredere  lagen  voor  deze  ideëen  te  winnen  -  en  ik  zie
niet  in  wat  daar  elitair  aan  is.(Het  is  mij  boven-
dien  niet  duidelijk,  wat  je  met  het  adjektief   'avant-
gardistische'   strijdkultuur  bedoelt.   Definieer  je'avantgarde'   zoals  het  tot  nog  toe  in  de  kunstge-
schiedenis  gebruikt  is  werd  of  heeft   'avantgarde'
hier  de  betekenis  van  politieke  voorhoede  ?)  De
strijdkultuur  is  wél  nog  steeds  een  marginaal  ver-
schijnsel  t.o.v.   de  rest  ván  de  kuitureie  Se-ktor,
waarnee  we  rekening  moeten  houden  in  onze  strategie.
Maar   'narginaal'   en  'e|itair'   dekken  toch  echt  niet
dezelfde  begrippen.

STRIJDKULTUUR   EN   PROLETARISCHE   KULTUUR.

We  keren  terug  tot  het  citaat  uit  mijn  artíkel  in  KF
nummer  1,   dat  hiervoor  reeds  geciteerd  werd: ''Szec?Zzts
é7c   czze   zé7e   kcz7e  7zé2É   (   de   strijdkultuur   )   É2e7?    'p2.ozeécÏ-
r.ósche  l<ultuur  zóán,  n.Z,.   da:±  úá  op  eem  'populcrir'e'
mari,er.  ,  met  behulp  vcm  on23e  kultureLe  rridáeLen  de
ariÉ-kccpóbalí,sti,sche  gedíieh±en  een br.ede  verspr.údi,rig
moeten triach±em  te  geven bi,men heb  geheLe  pr.oZ,eta:ri,-
czc2:É''.   "Slechts   in  die  zin"   betekent   dus   in  de  zin  van
'een  strijdkultuur,   díe  haar  taak  wil  waar  maken  voor
het  gehele  proletariaLat' .   Dit  wil  voor  mij  echter
niet  zeggen,   dat  de  opbouw  van  een  proletarische  kul-
tuur  het  streefdoel  van  de  strijdkultuur  is;   ík  denk
inderdaad,   dat  Trotski  hier  nog  altijd  gelijk  heeít.
Laat  ons  even  zijn  redenering  volgen.   De  burgerij  be-
;gon  haar  eigen  kultuur  op  te  bouwen,   lang  vóór  ze
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zelf  aan  de  nacht  kwam;   dat  kon  ze  omdat  ze  toen
reeds  de  ekonomische  middelen  daartoe  in  handen  had.
De  burgerlijke  revolutie  is  immers  een  politieke  om-
wenteling:   een  aanpassing. van  de  politieke  strukturen
aan  een  ekonomische  toestand,.  die  historisch  reeds
lang  gegroeid  was  en  bestond.   Het  proletariaat  bezit
potentieel  veel  ekonomische  macht,   maar  heeft  die
niet  ïeitelijk  in  handen  en  is  dus  niet  in  staat  om
zich  een  volledige  kultuur  van  de  eigen  klasse,  een
pFoletarische  kultuur  dus,   op  te  bouwen.   Bovendien  is
de  proletarische  revolutie  geen  spiegelbeeld,   geen
herhaling  van  de  burgerlijke  revolutie.   Het  proleta-
riaat  is  niet  de  volgende  heersende  klasse,  maar  een
klasse  met  een  duidelijk  andere  historische  taak  dan
de  burgerij,n.1.   de  klasseloze  maatschappij  op  te  bou-
wen.   Een  andere  historische  taak  betekent  ook  andere
prioriteiten:  de  eerst`e  prioriteit  van  de  arbeiders-
klasse  is  de  revolutie  te  maken,  waarin  kultuur  een
rol  speelt  én  als  stimulator  van  de  strijd  én  als
voorbei.eider  van  de  socialistische  kultuur,   maar
waarin  zij  opgenomen  wordt  in  de  politiek-organisato-
rische  noden  van  het  ogenblik.   Ik  wil  weer  een  voor-
beeld  geven:   Het  arbeíderskomitee  Waasland  uit  Sint
Niklaas  heeft  zich  langzamerhand  omgevormd  tot  de  to-
neelgroep  De  Barst;   het  komítee  bestaat  niet  meei..   Zo-
lang  er  echter  op de Boelwerf  te  Temse,   het  bedrijf ,
waaraan  dit  komitee  voornamelijk  verb.onden  was,   een
sterke  syndikaie  deiegatié  biijft  die  de  strijd  or-
ganiseert,   is  het  toevoegen  van  het  werk  van  een
arbeiderstoneelgröep  aan  de  strijd  stimulerend  en
positief.   Indien  echter  het `ordewoord  'arbeiders,
bouw  de  proletarische  kultuur  op'   overal  impakt
kríjgt  en  op  veralgemeende  wijze  een  omvorming  ont-
staat  van  arbeiderskomitees,     syndikale  delegaties
enz.   tot  kulturele  groepen,   dan  komt  dit  de  strijd
helemaal  niet  .meer  ten  goede.
We  werken  nog  steeds  binnen  het  kader  van  een  kapi-
talistische  maatschappij ,  .waarbinnen  de  arbeidsdeling
een  der  grootste  oorzaken  der  vervreemding  is,  Wij
kunnen  deze  arbeidsdeling  vóór  de  revolutie  niet  oP-
heffen.   Het  ordewoord   'iedereen  wordt  kunstenaar' ,
het  ordewoord  dus  van  een  kultuur  van  en  voor  het
proletariaat,  is  binnen  het  kapitalisme  niet  te
vei`wezenlijken,  wél  enkele  aanzetten  hiertoe.   Dit
wil  echter  zeggen  dat  er  nog  steeds   'ezztczér'e,%éÉ

Toen   de   demonstratie   de   markt   naderde,    on-.
derbrak   een  man,    die   naar   de   kar   van   de
klowns   kwan,    de   voorstelling   met   de   vraag:
"Mag   ik   even   gebruik   maken   van   jullie   po-
`dium   ?''.   En   dat   midden   in   een   handstand   :
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het  buÏ.g erïi,ák  szj steem  voorïtge:l<omen 7<unstem!ci:rs '
zullen  zijn,   die  vooral  de  strijdkultuur  zullen
opbouwen.  Zelfs  na  de  revolutie  zal  deze  situatie
niet  onmiddellijk  verdwijnen,   alhoewel  wij   in  onze
hooggeïndustrialiseerde  landen  met  een  geniddeld
hoge  scholingsgraad  bid   de  bevolking,   daai.in  veel
grotere  sprongen  zu.11en  zetten  dan  bijvoorbeeld
Rusland  1917.   Anatole  Kopp  -in  zijn  zeer  gedokumen-
teei.de  werk  "Changer  la  ville,   changer  la  vie"  over
het  Rusland  van  1917  tot   1932T  toont  aan  dat  een
'ex-burgerlijk'   kunstenaar  als  Majakovski  veel  meer
impakt  heeft  gehad  op  de  opbouw  van  de  Byt,   de
nieuwe  levensstijl   (1)  dan  de  produkten  door  arbei-
ders  zelí  gemaakt  die  via  de  Proletkult  ook  aan  die
Byt  hadden  willen  bouwen.   Het   is  gewoon  onrechtvaar-
dig  te  verwachten  dat  die  arbeiders  plots  eeuwen
kulturele  achterstand  zouden  hebben  ingehaald.
Iedereen  zal  kunstenaar  worden  bij  het  langzaam  op-
heffen  van  de  arbeidsdeling  na  de  revolutie.  Maar
een  nieuwe  kultuur,   een  nieuwe  levensstijl  opbouwen
vraagt  tijd.   Het  is  de  mensen  zand  in  de  ogen
strooien  indien  men  zou  beweren,   dat  we  dit  al  even
binnen  het  kapitalisme,   via  de  opbouw  van  een  prole-
tarische  kultuur  gaan  verwezenlijken.

STRIJDKULTUUR   EN   BURGERLIJKE   KULTUUR.

Ik  ben  het  met  je  eens  dat  het  begrip   'burgerlijke
kultuur'   in  de  loop  der  tijden  een  gewijzigde  in-
houd  is  gaan  dekken.   Wanneer  wij   op  dit  monént  de
term  burgerlijke  kultuur  gebruiken,   dan  bedoelen  we
daar  ihderdaad  mee:   heersende  kultuur;   en  dat  is
geen  verenging  máar  een  uitbreiding  van  het  begrip.
Daarmee  wordt  bedoeld:   1)   de  overblijfsels  van  de
'echte'  burgerlijke  kultuur  (de  kultuur  in  hoofd-
zaak  voor  de  burgerlijke  klasse  zelf  bestemd;   de
tijd  van  de  grote  burgerlijke  kunstenaars  is  voor-
bij,  want  de-grote  tijd  van  de  burgerij  ís  voorbij,
maar  de  burgerij  heeít  toch  nog  haar  eigen  speci-
fiek  burgerlíjk  kultureel  leven,  haar .eigen  idolen:
zij  zal  niet  naar  Will  Tura  gaan  kijken  maar  wel
naar  Maurice  Béjart.)

2)   de  nassa-  of  konsumptie-
kultuur  die  door  de  burgerlijke  ideologie  gedoni-
neerd  wordt .
Ik  geloof  echter,   dat  er  geen  periode  van  'zuiver
burgerlijke  kultuur'  zoals  jij  het  definieert,
t.t.z.   waarin  zowel  de  produktie  als  de  komsumptie
to.t  de  burgei.ij  beperkt  bleef,   bestaan  heeft.  De
burgerij  ha.d  reeds  voor  zij   aan  de  macht  kwam  Pe-
grepen  dat  de  kultuur  een  ideologisch  wapen  is,
een  soort  propagandaniddel   (waarmee  zij  bijvoor-
beeld  ook  de  adel  heeft  weten  aan  te  tasten).   De
nog  beperkte  kring,  waarin  de  burgerlijke  kultuur
toen  verspreid  werd  heeít  meer  te  naken  met  fakto-
ren  van  sociale  en  technische  aard  (analÍabetisme,
gebrek  aan  kanalen,   onmogelijkheid  tot  technische.
reproduktie  enz. )   dan.riet  een  bewuste  politieke  wil
van  de  burgerij  haar  riultuur  aan  geen  enkele  andere
klasse  mee  te  delen.   De  iómans  van  Walter  Scott  en
reeds  eerder  die  van  Richardson  werden  door  een  veel
breder  publiek  dan  alleen  de  burgerij   gelezen,   ook
al  waren  het  typisch  produkten  van  de  burgerlijke
kultuur.  De  overgang  van  'typisch  burgerlijke  kul-
tuur'   naar   'massa-kultuur,   ideologisch  door  de  bur-
gerij  gedomineerd'   is  dus  een  zeer  geleidelijke
ov`ergang  geweest,  waai.door  de  naam  'burgerlijke  kul-
tuur'   ook  aan  die  nassakultuur    is  blijven  kleven
en  terecht.  Er  zijn  bovendien  nog  alti.jd  stukken  van
onze  kultuur  die  je  niet  onder  de  noemer  van  massa-
kultuur  kunt  onderbrengen,   namelijk  díe  delen,   die
voornamelijk  door  de  staat  beheerd  worden,   die  nog
steeds  niet  zijn  opgenomen  in  een  kapitalistische
kultuurindustrie  (bijvoorbeeld  musea,   schouwburgen,
delen  van rriet`.`  concertleven  enz. )   Ik  vind  daarom  je
u±tsriraak..   ''WaÉ  Qns  betreft  bestaa:k  er.  alLeen  een
dí)or.  áe  ódieoLogó-e  vci;n  de -bour.geoí,si,e  gedjJrTrtneer.de
7#cZSScÏ-ZCwzt%2ÁZ."  te   ongenuanceerd  om  de   gehele  kultu-
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rele  realiteit  van  dit  moment  te  kunnen  dekken.
Omdat  ik  de  term  'burgerlijke  kultuur'   gebruik,   1eidt
je  daaruit  aÍ,  dat  ik  dia]netraal  ten  opzichte  van  die
burgerlijke  kultuur  zou  staan,   i.p.v.   die  ''cÍZczzek-
tósch  omvoi:mená  te  benaáer.en'!.   ±k  ka.n  5e  we±   zeggen,
dat  ik  steeds -toen ik  nog  in  staat  was  de mandaats-
vergaderingen  bij  te  wonen-  in  het  KF  gepleit  heb
voor  een  open  houding t.o.v.  de   'burgerlijke'   kunste-
naars,  omdat  het  precies  daaruit  is,   dat  de  strijdkul-
t;uur  én  kwantitatief  én  kwalitatief  versterking  kan
putten.   Waar  konen  de  huidige   'strijdkunstenaars'
anders  vandaan  tenzij   vanuit  een  breuk  met  de  burger-
1ijke  kultuur?  Er  zijn  op  dat  vlak  niet  alleen  woor-
den  geweest  maar  ook  daden;   als   je  de  nummers  van  KF
erop  naslaat  zal  je  zien  dat  wij  meer  dan  wie  ook  op
een  systematische  wijze  deze  openheid  t.o.v.   de  bur-
gerlijke  kultuur  in.de  praktijk  hebben  gebracht.
Ilierbij  de  lijst:   in  KF  nr.1:   een  artikel  over  de  ak-
teursstaking  in  de  officië1e  Vlaamse  schouwburgen;
een  stakend  akteur  voerde  hierover  het  woord  op  de
eerste  algemene  vergadering  van  het  KF  op  19  oktober
1974  te  Antwerpen;   een  artikel  over  het   'Cyriel  Ver-
schaeve'   stuk,   eveneens  gemonteerd  door  een  groepje
burgerlijke  theatermensen;   in  KF  nr.2:   een  artikel
over  het  einde  van  de  akteursstaking  en  een  over  de
fascistische  aanval  i.v.m.   het  Verschaeve-stuk;   het
KF  Vlaanderen  zond  hierover  ook  een  protesttelegram
naar  de  pers;   in  KF  nr.   3:   een  artikel  over  het  offi-
ciëel  door  het  Ministerie  van  Nederlandse  Cultuur
ingerichte  symposium  over  vormingstheater;   in  KF  nr.
7:   een  artikel  over  de  staking  in  het  RITCS  en  een
over  de  staking  van  de  Studio-studenten  plus  een  so-
1idariteitstelegram  naar  de  stakers.
Wij   zijn  bovendien  de  mening  toegedaan,   dat  deze
dialektische  omvormende  houding  van  strijdkultuurmen-
sen  t.o.v.   de  burgerlíjke  kultuur  ook  langs  de  wegen
van  de  syndikale  strijd  moeten  verlopen,   Het  werk  in
de  vakbond  in  Nederland  op  dat  vlak  en  ook  -ondanks
de  mankementen  in  de  mobilisatie-  de  laatste  manifes-
tatie  in  Amsterdam  zijn  voor  mij   zeer  positieve
uítingen  van  die  openheid  waarvan  -naar  ik  meen-  stil-
aan  iedereen  in  het  KF  overtuigd  begint  te  worden.

De   klowns   wisten   niet   veel   beters   te   doen,
aan   het   podium   te   ontruimen   en   de   nan   hield
een   gloedvol   betoog   tegen   het   voornemen   van
de   grootindustrielen,   dat   enthousiaste   bij-
val   kreeg   van   de   menigte   rond   de   kar.

STRIJDKULTUUR   EN   VOLKSKULTUUR.

Op  een  bepaald  ogenblik  introdúceer  je  ln  je  artikel
de  term  'volkskultuur' ,   zonder  aan  te  duiden,   waar
dat  begip  zo  plots  vandaan  komt  en  welke  betekenis
het  dekt.   Het  wordt`  voor  mij  nog  onduidelijker,   als
blijkt  dat  zowel  Heyermans  een   volkstoneelschrij-
ver   is  én  de  Nouwelle  Vague  tot  de  realistische
volksf ilmkultuur  behoort  én  Bots  en  Werk  in  Uitvoe-
i.ing  oppopulaire  (  dat  is   'volkse'?   )  kultuurvor-
men  teruggaan.   Ik  dacht  zo,   dat  Bots  en  Werk  in  Uit-
voering  tocm  teruggingen  op  vorinen  van  de  massakul-
tuur,   gedonineerd  door  de  burgerlijke  ideologie,   en
trachten  daar  een  progressieve  inhoud  aan  te  geven  ?
De  term   volkskultuur   is  een  verwarrende  term,
want  wie  is   'het  volk'?  En  wat  is   'volkskultuur'?  Is
dat  de  boerenkultuur  en  wat  er  van  overblijft  ?  Zijn
dat  de  snippers  van  een  arbeiderskultuur,  bijv.   hun
strijdliederen  ?  Is  dat  de  kultuur  van  de  vroegere
ambachtslui  ?  En  wat  betekent  deze  termdan  vandaag,
waar  80%  van  de  bevolking  loontrekkend  is  ?  Waarom
zijn  die  dan  plots   volk  en  geenklasse   meer  ?  Dit
is  zeker  een  van  de  punten  waarover  we  verder  moeten
diskussieren,  maar  in  je  artikel  blijí  je  hierover  te
vaag,   om  er  duidelijk  op  te  kunnen  antwoorden.   Even
plots  wordt  dan  met  de  term  'volkskultuur'   het  adjek-
tief   'realistisch'   verbonden,   dat  evenzeer  nergens
een  duidelijke  definitie  krijgt.   (  Ik  ben  het  ook
niet  met  je  eens,  wanneer  je  het  socialistisch  realis-
Tne  de£±rLíeert  aLs  ,,een proLebccrische  of  èocóaL±sti_
Sche  bnhouá,   gegoberL  bm  een buTger.Z,djl<e  vom''.  ooh€
daarover  moeten  we  beslist  eens  verder  diskussieren. )
Je  verti.ekt  van  de  terechte  kritiek  op  veel  strijd-
kultuurprodukten,   die  te  abstrakt  en  te  stroef  zijn.
Ik  deel  deze  kritiek.   In  de  volgende  stap  zeg  je:"J7e
moeten út  áe   aL7,eáaagsheèá áe  theor¥te,  áue  de  i;e-
genspÏ.aken  zóehtbaar.  maken"  en  zo  kom  5e  tot  bet  rea-
lisme,   dat  je  honoreert  als  zijnde  een  soort  hoger
artistiek  stadiun  t.o.v.   schematisme  (   is  dat  een
stijl  ?  )   en  symbolisme.   In  je  hele  verdere  pleidooi
lijkt  het  me,   dat  je  het  realisne  voorop  schuift  als
dé  oplossing  voor  de  strijdkultuur;   1ijkt  het  me  ook,

Zoveel   publiek   hebben   wij   nog   nooit   gehad.
Maar   wat   hij   kan   kunnen   wij    ook,    neenden   de
klowns   en   de   volgende   dag   st.onden   ze   klaar,
toen   de   menigte   weer   optrok   tegen   de   bazen
en   brachten   de   speech   -mé1j   muziek   en   pet   op.
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dat. je  realisme  definieert  als  een  stijl,   zoals  we
die  in  de  loop  van  onze  lmnstgeschiedenis  gekend  heb-
ben  en  helemaal  niet  in  de  betekenis,   die  Brecht  er
aan  gaf .   Ik  wil  hier  nu  niet  verder  op  ingaan:   als  we
het   'r-ealisme-debat'   aangaan,   dient  dit  v.oor   het   he-
le   Kulturele   Front   en   oí)   een   gedokumenteerde
manier  geintroduceerd  te  worden,   anders  blijven  we
boven  de  hoofden  diskussieren.   Ik  wil  daar  nü  nog  en-
kel  dit  aan  toevoegen:   ik  vrees,   dat  door  jouw  rede-
nering  te  volgen  we  de  al  zo  arme  strljdkultuur  in
nog  grotere  artistieke  armoede  gaan  onderdompelen.
Buiten  de  realistische  stijl  zijn  er  nog  vele  andere
stijlen,   sferen,  werkwijzen,   enz.   die  wij  ook  kunnen
gebruiken.   Ik  zie  niet  in,   wat  aan  symbolisme,   grotes-
ke,   Íabel,   fantasie,   enz.  plots  verkeerd  is;   zij  kun-
nen  allemaal  herkenbaar  zijn  (  met  inbegrip  van  de
pure  poezie;   denken  `hre  bijvoorbeeld  aan  de  slaapscene
in  het  gastarbeidershotel  in  L'Age  D'Or.),   't  hangt
er  alleen  vanaf  hoe  je  ze  hanteert  en  hiermee  komen
we  tot  het  volgende  dískussiepunt,  dat  nauw  net  het
vorige  samenhangt.

DE  GFIOENE  AMSTEFIDAMMER  13  APF`lL  1977

Het openen van
het venster

~  Hoe  is  éuuie  üe'rhoudèng  me€  he.
KuLtmeeL     Front,     hei     ptcLtform
toaarbèj  anje7.!eí toneeL e7i fälmgroe-
pen  d,íe  ,striádT¢uLtwuT"  makem  z{jn
aangesLoten?

FTéts  LambrecJ}Ss.-   Het  is   wel  gek,

MCLi.griet  de  GToot

zouden  stukken  van  Shakespeare,
Tsjechov, Heüermans of Albee moe-
ten zien. Hoe meer mensen naar het
theater gaan, hoe groter hun onder-
scheidingsvermogen. Het theater is
he't openen va`n  het venster.  Na af-
loop van de Kaukasische Krijtkring
kwamen  een  heleboel  mensen  me
vertellen:   meneer  LaLmbrechts,   dit`
was  de  eerste  keer dat  we  naar de
schouwbui.g  gingen  maar  het  was
niet de laatste  keer.

-  Maci.T  veet  toneel  gagt  ove'r  pro.
b!eme7i  eti  ís  i7.  eer} zoäatijge üorm

dichter bió áe memsen te staon en ze
inzicli,¢ tè geven èn bun situ,c.tie.

MargrSec   de   Groot:   Dat   ljjkt   me
prima. Ik wil be§t een heleboel boe.
beleba laten vallen om veel men-sen
te  bereiken.

.VO"   EN   INHOUD.

Je  verwerpt  de  begrippen   'vorm  en  inhoud'   als  meta-
fysische  begi.ippen   (  ?   );   je  vervangt'inhoud'   door
'stof,   materiaal'   en   'vorm'   door   'techniek,methode' ,
waarbij   'realisme'   en   'naturalisme'   plots  begrippen
z±5rL  ''ái,e  aangedui,á l<umen uor'áen  als  teclmriel<en  of
77zeÉ7zocíe73''?!   Je   gebruikt   gewoon  andere  woorden   en
daarmee  verdwijnt  voor  jou  de  metafysika,   daarmee
verdwijnt  zogezegd  het  probleem  van  de  spanning  tus-
sen  inhoud  en  vorm.   Je  lost  de  problemen  echter  niet
op  door  ze  uit  de  weg  te  gaan,   ze  een  andere  naam  te
geven.   Ilet  probleem  van  de  spanning  tussen  vorn  en
inhoud  is  ongeveei.  hét  belangríjkste  probleem  voor
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de  strijdkultuur  vandaag.   Je  zegt  terecht,   dat  er
veel  geschernd  wordt  met   de  slagzin"vorm  en  inhoud
zijn  één".  Laat  ons  proberen  definieren,   wat  er  ach-
ter  dit  zinnetje  zit.   Voi.m  en  inhoud  zouden  één  noe-
ten  zijn;   ze  zijn  het  niet  en  toch  zijn  ze  het  wel:
ze  zijn  één  in  die  zin,   dat  ze  samen  het  produkt
zijn  van  een  bepaalde`  praktijk,   een  bepaalde  werking
van  een  of  meer  individuen;   ze  zijn  niet  éèn  in  die
zin,   dat  de  kapitalistische  produktiewijze  en  de
doorgedreven  arbeidsdeling  á11es  wat  tot  de  mense-
1ijke  praxis  behoort  gesplitst  heeft  en  vervreemd:
het  heeft  de  geestelijke  arbeid  van  de  handenarbeid
gescheiden,   de  stad  van  het  platteland,   het  zijn  van
het  bewustzijn,   de  inhoud  van  de  vorm,   enz.   Net  zoals
wij   in  onze  werkwijze  door  kollektief  te  gaan  wei.ken
trachten  een  gedeelte  van  de  in  deze  naatschappij  be-
staande  spanning  van  denkei.s  en  uitvoerders  te  over-
stijgen,   moet  onze  inspanning  zich  ook  richten  op  het
trachten  overstijgen  van  de  spanning  tussen  vorm  en
inhoud;   op  het  trachten  overstijgen  van  een  voi.m  die
op  een  inhoud  geplakt   is   en  omgekeerd.   Deze  twee
spanningen  zullen  elkaar  ten  zeerste  beinvloeden:
het  wordt  bijvoorbeeld dubbel moeiiijk  een  synthese
van  vorn  en  inhoud  na  te  streven  in  een  ki.eatief
proces,  waarbij  niet  één,   maar  neerdere  auteurs  mee-
spelen  en  toch  is  dát  de  enige  weg.   We  zullen  er
binnen  deze  kapitalistische  maatschappij  nooit  in
slagen  de  arbeidsdeling  geheel  op  te  heffen;   er  zul-
1en  bijv.   in  ons  theater  schrijvers,   akteurs  en  re-
gisseurs  blijven  bestaan  in  meerdere  of  mii}dere  mate;
nochtans  betekent  dit  niet  dat  wij  het  kollektief
werk,   die  aanzet  tot  opheffing  van  de  arbeidsdeling,
overboord  moetenL  gooien,   integendeel.   We  zullen  er
binnen deze kapitalistische  maatschappij  ook  nooit  in
slagen  de  van  elkaar  vervreemde  vormen  en  inhouden
geheel     bij  mekaar  te  brengen;   nochtans  moeten  we
dit  proces  nú  beginnen:   de  socialistische  kunst,
waarin  deze  spanning  overwonnen  zou  moeten  zijn,   zal
niet  vanzelf  ontstaan.   Het  KF  zou  dan  ook  m.i.   een
zeer  verkeerde  weg  inslaan,   indien  zij  het  ''kwali-
teitsdebat"  dat  aan  de  gang  is,  blijft  herleiden  tot
een  "effektiviteitsdebat",   indien  zij  in  plaats  van
het  probleem  van  de  synthese  tussen  inhoud  en  vorm
te  stellen,   haar  toevlucht  zoekt  in   tprocedees'   en
'methodes',   d.w.z.   tot  weer  eens  zoveel opgeplakte
vormen.   Er  is  weldegelijk  een  verschil  tussen  het
Kapitaal  voorstellen  zoals  GLTwee  het  doet   in  haar
laatste  produktie,   als  een  dame,   met  butler     (  =  ni-
nister  )   en  een  pijnlijke   'winstvoet'   -waar  dit  mij
weer  een  procedé  1ijkt,   een  produkt  van  de  nood,   de
ínhoud  zo  ef fektief mogelijk  over  te  brengen  -en
het  Kapitaal,   zoals  voorgesteld  in  L'Age  d'Or  van
Theátre  du  Soleil,   als  een  geile,   sluwe  Pantalone,
een  karakter  in  levende  iijve,   geen  'procedé'meer,
maar  een  artistieke  realiteit,  produkt  van  een  in-
tens  zoekwerk  naar  een  synthese  van  vorm  en  inhoud
in  een  ééngenaakt  artistiek  proces.   Uiteindelijk
ligt  dáár  ,   in  die  zoektocht  naar  de  synthese  tus-
sen  vorm  en  inhoud,   op  langere  termijn  onze  enige
' effektiviteit ' .

THEORIE   EN   PRAKTIJK.

En  dan  de  diskussie  over  theorie  en  praktijk,  waar-
over  ook  een  hele  verwarring  bestaat,   precies  omdat
•het  probleem  niet  dialektisch  benaderd  wordt.   Ener-
zijds  stel  je  in  je  artikel,   dat  we  binnen  het.KF  te
veel  aan  theorie  doen  en  dringend  een  nieuwe  weg  in
moeten  slaan,   t.t.z.   vertrekken  van  de  praktijk  en
van  het  konkrete;   en  anderzijds  erken  je  toch  de
noodzaak  aan  theorie.   Je  konklusie  is  een  beetje  sa-
mengevat   terug  te   vinden   in   ''Z)e  czZ)stz'czkÉZes   cze24ge7?
diás  rri,eb  en  zoZ,ciyig  di,Í;  het  geval  í,s,  moeten we  áe
Uooz'ke2ÁZ'   gÉ2Üe7t   czcz7}   %et   ko7?krÉ3te".    Daarmee   ben   ik   het
niet  eens.   Als  we  nú  niet  beginnen  met  ons  een  aan-
tal  abstrakte  begrippen  te  smeden,   zal  er  nooit  een
theorie  komen  en. zal  tenslotte  de  praktijk  stagneren.
Laat  ons  dan  nog  liever  abstrakte  begrippen  hanteren,
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waarvan  we  nu  al  weten,   dat  we  ze  later  zullen  moe-
ten  herdeíiniëren.   We  moeten  de  moed  hebben  fouten
te  maken  en  onze  theorie  vooi.tdurend  te  herzíen.
Het  probleem  van  de  verhouding  theorie  -  praktijk
is  voor  mij  niet  het  probleem  van  de  keuze:   gaan  we
nu  uit  de  praktijk  de  theorie  afleiden  of  omgekeerd.
De  dialektische  methode  is  én  induktie  én  deduktie
én  dan  de  som  van  die  twee.   Ik  geloof trouwens al  bij
al  dat  het  niet  zo  vreselijk  loopt  met  de  verhouding
theorie  -praktijk  binnen  het  KF.   Een  voorbeeld:   we
hebben  op  een  theoretische  manier  over  de  band  van
de  strijdkultuur  met  de  arbeidersklasse  gespi.oken
en  reeds  op  de  eerste  studiedagen  werd  dit  door  vei.-
schillende  groepen  gekonkretiseerd:   GLTwee  met  de
de  mijnwerkers,  .Vuile  Mong  met   de  arbeiders  van
Vieiie  Montagne,   Hét  Trojaanse  Paard  met  de  Antwerp-
se  Dokwerkers,   De   lnternationale  Nieuwe  Scene  met
de  Waase  arbeiders,   Sater  net  zijn  vakbondswerking,
enz.     Uit  die  konkrete  ervaring  bleek  het  nodig,
deze  band  politiek-organisatorisch  uit  te  bouwen:
dat  úas  een  nieuwe  verworvenheid  voor  onze  theorie.
En  zélf  wanneer  de  verschillende  groepen  in  hun
praktijk  nog  niet  met  het  uitwerken  van  die  band
bezig  zijn,   is  het  toch  van  levensbelang  voor  de
strijdkultuur,   de  noodzaak  van  deze  band  reeds  -
zij  het  dan  op  theoretische  manier  -te  stellen:die
band  is  onze  enige  mogelijkheid  om  ons  net  de  revo-
1utie  te  verbinden,   de  enige  mogelijkheid  om  een  re-
kupreatie  in  de  burgerlijke  strukturen  te  verhinde-
ren.  Je  vergeet  misschien  al  te  zeer,   dat  wij  kunste-
naars  eigenlijk  tot  de  intellektuelen  in  deze  naat-
schappij  behoi`en  en  dat  onze  praktijk  nog  niet  ge-
lijk  te  stellen  is  net  de  praktijk  van  de  klasse-
strijd.   Ik  geloof  niet,   dat  de  strijdkultuurpi.oduk-
ten,   die  wij   steriel  en  schematisch  noemen,   1ijden
onder  een  teveel  aan  theorie.   Integendeel!   Schena-
tisch  wil  eerder  zeggen:   gebrek  aan  theorie,   of  be-
t;er  nog:   gebrek  aan  analysekapaciteit   t.o.v.   de  rijk-
dom  van  de  werkelijkheid;   gebrek  aan  assinilatie,
aan  vei.innerlijking  van  de  theorie  en  van  de  reali-
teit,   gebrek  aan  uitbouw  van  ons  vakmanschap  op  het
zoekterrein  vln  de  synthese  tussen  vormen  en  inhou-
den.

DE   STAAT.

En  tenslotte  nog  een  laatste,   uitsluitend  politiek
punt.   In  de  laatste  voetnoot  van  je  artikel  heb  je
het  over  de  Marxistische  analyse  van  de  staat.   Je
zegt  dat  `'er  í,n heeL  West-Europa ón het  Marri,si;ásche
l<a:rrrp  dr.uk  gedksk;ussí,eer.á wor'd±  over'  áe  fwnk±í,e  vcm
áe  sbaaé  en  men meer  en meer.  geneégá  ós,  áe  6Í;aat
te  zóen  al8  het  'striid±oneel,  áer.  l<1assen" .  Deir\
moet  je  toch  eerlijkheidshalve  dat   'Marxistische
kamp'   nader  definiëren  en  zeggen,   welk  deel  daarover
diskussíeert.   Ik  ken  andere  delen  van  datzelfde
Marxistische  kamp,   die  helemaal  niet   geneigd  zijn
de  staat  te  zien  als  een  'strijdtoneel  van  klassen'
maar  nog  steeds  als  het  basisinstrument   in  handen
van  de  heersende  klasse  om  alle  onderdrukten  te
blijven  onderdrukken.   Je  laatste  opnerking  in  ver-
band  net   de  VVDM   (   waarom  zeg  je  niets   over   de
BVD  ?   )   en  de  strijdkultuur  komen  mij   dan  ook  wel
erg  naief  over.   Wie  de  Marxistische  theorie  over  de
staat  een  beetje  kent,   zal  wel  weten,   dat  die  theo-
rie  ook  het  volgende  zegt:   dat  die  staat  geen  per-
manent  systeem  van  burgeroorlog  of  fascistische  on-
derdrukking  kan  blijven  handhaven;   daardoor  wordt
lnmers  de  goede  íunktionering  van  de  kapitalistische
ekonomie  op  den  duur  onmogelijk  gemaakt.   De  staat
is  dus  niet  permanent  repressief ,  kan  ook  tolerant
zijn:   ze  heeft  immers  een  sterk  uitgebouwd  ideolo-
gisch  apparaat  om  mogelijke  uitwassen  te  kontrole-
ren.   Ze  kan  de  VVDM  toelaten,   ze  kan  de  strijdkul-
tuur  toelaten  tot. . .   de  emmer  overloopt.   Dan  wordt
ze  terug  repressief ,   dan  slaat   ze  toe.   De  staat. . .
een  strijdtoneel  van  de  klassen  ?   Iks geloof  dat  de
strijd  nog  steeds  op  straat  uitgevochten  en  beslecht

wordt  en  niet  in  het  parlement  in  parritaire  komi-
tees,   in  overlegorganen.   De  staat. . .   ee`n  strijdto-
neel  van  de  klassen  ?  Stel  die-vraag  eens  aan  de
Belgische  arbeidersklasse,   die  net  haar  grootste
mobilísatie  sinds  1960-1961  plots  afgebroken  zag
worden  door  een  regering,   die  dan  juist. moest  val-
1en  en  die  door  haar  eigen  leiders  wég  van  het
strijdtoneel,   naar  de  veilige  stemhokjes  werd  ge-
voerd.   Neen,   de  staat   is  voor  mij   nog  steeds  in
±n  LZLatste  ±nstant±e  "áte  benáe  gewapenáe  man:nen" ,
een  wapen  in  handen `van  de  heersende  klasse.   Zullen
we   dan  echt  nog  eens  een  tweede  Chili  moeten  meema-
ken,   voor  de  reformisten  van  West-Europa  en  overal
elders  dát  inzien  ?

Marianne  Van  Kerkhoven.

(1)  Kopp,   Anatole:   Changer  la  ville,   changer  la
víe.   10/18,   Parijs   1975,pag.   133.
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De  strijdkultuur en  de  stakingen
De manifestaties die twee dagen er-
voor,  op  10  februari  in  Rotterdsm
en   Utrecht   plsatsvonden,   gingen
eveneens met militante speeches en
geskandeerde leuzen gepaard, maar
muziek was er daar haast niet bii . In
Rotterdam  trok  een  massale  stoet

`van  ruim  25000   mensen  van  het
Ma]coniplein   naar   de   Coolsingel.
tätken  ctTbe ídeT82!angkooT. Morgen-

7tiod,  heeJÏ   de  zaazc   miázikoaz   u)aS
opge!t4é8terd,  maar  Í}e£  toas  zo'n  el-
lemlotige   stoet   da€   het   nat.t{)elöks
opüjel",  zo  vertelt  een  deehemer
aan  de  demonstratie.   Morgenrood
heeft  een  lange  traditie  van  strjjd-
liederen, het koor bestaat al 31 jaar
en  telt  vüftig,  zowel  heel jonge  als
b`ejaarde leden.

`Niet alleen tüdens de manifestaties
is  de profe8§io_nele strüdkultuur op
de  schtergrond  gebleven.  Waarom
is er niet gespeeld tijdens aktiever-

Ëdae,n;nog.,r.odpeg::#ÏP.umn,tednatoá.z:;
een  gebrek  aan  ervaring,  of  door
een te volle agenda van de strüdkul-
tuurgroepen?   Of  door  de  gereser-
veerde  houding. van  de  vakbewe-
gmg,   die   radikale   kunstenaai.sge-
iuidèn niet ziet zitten?

Welnlg  belangStolling

Op     10     februari     stiiurde     Franj5
Dmbbe   van   het   Koördínaüecen:
trum FNV een cirkulQire aan de se-
kretarissen  en  aktiecentm  van  de
aangesloten    bonden    en    aan    de
FNVúistríktskoördinatoren,   waar-
op`   de    namen    en    telefoonnum-
mers  van  dertig  toneelgezelschap-
pen,  film-  en  muziekgroepen  ston-
den.  ,Peze gezekchappen zün e`iien-
tueet beTeèd om aktèe8 +n het Eand te
o7idèrstet47ieti": .zo  schreef  Dmbbe.

Van die groepen, die zich meest Via
de    Kunstemarsorganisatie    NVV
hadden opgegeven, is echter nauwe-
lüks gebruik gemaakt.
Wachton

De  linkse  kultuurproducenten  blij-
ken   heel   verschiuend   op   de   sta-
kingsakties  gereageerd  te  hebben.
Sommige groepen verklaarden zich
wel  solidair  met  de  akties,  haar
kwamen nie€ op het ídee of hadden
geep tijd  om  er ook  daadwerkelijk
op  in  te   spelen.  Andere  groepen
grepen  onmiddenijk  naar  de  tele-
foon om aktiecentr&`te laten weten
dat ze graag wilden optreden. Soms
werd daarop ingegsan, soms niet.

Balan®

De balans van dit alles? De vakbon-

den küken de kät uit de boom voor
ze linkse muziek- en toneelgroepen
bij' hun akties betrekken. `De strijd-
kultuurgroepen     formuleren     een
reeks  van  argumenten  om  hun  af-
wezigheid  te  verklaren:   ze  voeren
strüd  voor het  eigen  voo.rtbestaan.
Ze hebben geén tüd want ze moeten
aan   hun   verpliditingen   voldoen.
Door het snelle verloop van de  sta+
king zün ze niet aan bod gekomen.

. Ze zien de stakingen niet zo zitten.
•"Dei£jtognetbaraeíd.ept:?äánra:un¥.gïeiü¥
• Het ontbreekt hen aan een geschikt
programma voor zo'n stakingsaktie.
Het   ontbreekt   aan   materiaal  'om
buiten een voorstelling te geven. Er
wordt keihai.d gewerkt aan de mani-

• festatie van  19  rhaart.
De vooijaarsstaking in Nedei.land is
voorbij.  Hoe  succesvol  hij   ook  is
verlopen, er zat ma`gr weinig muziek
in.

AAFKE  STEENHUIS

3.     EEN    BRUG    SLAAN    0VER    HET   DAL deell   vam  een   artikel   over  ile   relatie  tiissen

strijdkultuur,  de   emanoipatiebewegingen   en   de   klassestrijd

De  strijdkultuur  ontwikkelt  zich  m.n.   in  Nederland
in  een  situatie,  waarin  zich  tegenstrijdige  tenden-
zen  aftekenen.  Enerzijds  beleeít  de  strijdkultuur
zelf  een  groei:   het  aantal  film-en toneelgroepen,
die  de  ondersteuning  van  de  arbeidersstrijd  als
doelstelling  aannemen,   zwelt  aan  als  een  bergstroom
in  het  voorjaar.  Anderzijds  is  de  klassestrijd  in
Nederland  in  een  fase  van  weinig  openlijke  strijd.
De  CAO-stakingen  van  februari  zijn  een  illustratie
van  de  manier  waarop  de  arbeidersklasse  zich  op
dit  moment  neerlegt  bij  de  beperkte  resultaten  van
de  strijd  voor  het  behoud  van  wat  ze  heeft.   De
greep,   die  de  leiding  van  de  ''traditionele  arbei-
dersorganisaties','  als  de  Partij  van  de  Arbeid  en  de
vakbonden,   op  de  arbeidersklasse  hebben,   versterkt
zich  nog  steeds  en  blijft  er  voor  zorgen,   dat  de
massa's  hun  perspektieí  in  de  overlegka`mers  pro-
jekteren,  waar  bonden,   ondernemers  en  de  staat  het
eens  willen  worden,   i.p.v.   op  de  radikale  verande-
ring  van  de  maatschappij.

Ondertussen  gaan  de  aanslagen  op  de  werkgelegenheid
onverminderd  voort;   ondertussen  wordt  het  ethísch
reveil  gelanceerd  als  een  aktuele  vernomming  van
een  brede  aanval  op  het  zelfbeschikkingsrecht  van
de  vrouw,   op  de  ontworsteling  van  de  arbeidersklas-
se  aan  de  burgerlijke  moraal,   op  de  ontwikkeling
van  een  strijdpedagogie  in  het  onderwijs  en  op  de
groei  van  de  strijdpedagogie.   Ondertussen  worden  de
objektieve  i.edenenomtot   verzet   te  komen  alleen
maar  grotero

De  strijdkultuur,   ontstaan  uit  de  radikalisatiebe-
weging  tussen.  '68  en  74,   heeft  in  de  afgelopen  vijf
jaar  een  uitgebreide  praktijk,   en  met  een  respek-
tabel  aantal  publieksgroepen  een  duurzame  verhou-
ding  opgebouwd.   Binnen  het  Kultureel  Front  leveren
de  kontakten  tussen  strijdkultuurproducenten  hun
vruchten  op:   het  ''kwaliteitsdebat"  is  in  volle  gang
en  zowel  wat  de  vorm  als  de  inhoud  betreft  wordt
het  niveau  van  werken  van  de  strijdkultuurgroepen
omhooggeschroefd  door  de  wederzijdse  beinvloeding.
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Toch  zal  ook  de  strijdkultuur  de  neergang  van  de
maatschappelijke  strijd  gaan  voelen:   het  zal  steeds
moeilijker  worden  om  onze  politieke  verdedigíngs-
gordel  -  het  bewustste  deel  van  ons  publiek,   dat
zich  organiseert  in  de  steunkomitees  -  paraat  te
houden;   er  zal  steeds  minder  tolerantie  en  steeds
minder  financiele  marge  van  overh.eidswege  zijn  voor
de  strijdkultuui.;   de  burgerlijke  kritici  zullen
zich  steeds  minder  vrijheden  kunnen  permitteren
t.a.v.   de  taak   ,  waar  ze  steeds  sterker  aan  gehou-
den  zullen  worden:   het  steunen  van  de  kultuur  in
dienst  van  de  heersende  klasse.

Zo  staat.  de  strijdkultuur  bij  het  beklimmen  van  de
berg  -  de  strijd  voor  het  socialisme  -  op  een  eer-
ste  top,   en  tegelijkertijd  voor  een  dal.   Hoe  tot  de
volgende  top  te  konen,   zonder  af  te  dalen  in  het
dal  van  de  afzwakking  van  de  strijd  ?  Dit  kan  al-
leen  door  het  ontwikkelen  van  een  perspektieï  op
langere  temijn  voor  de  strijdkultuur.  Als  we  dat
vastgesteld  hebben,   zullen  we  in  onze  theoretische
diskussies  zowel  als  in  onze  praktijk  de  konsekwen-
ties  uit  dat  perspektief  noeten  trekken,  waardoor
we  een  brug  kunnen  slaan  naar  die  top.

EEN   ONDER-   EN   EEN   B0VENLIJF.

De  maatschappij   is  een  totaal;   een  bewegend  totaal
van  ekonomisclie,   sociale,   politieke  en  kulturele
ontwikkelingen.   Die  ontwikkelingen  voltrekken  zich
tegelijkertijd  en  zijn  onlosmakelijk  met  elkaar  ver-
bonden.   Toen  Marx  formuleerde,   dat  onder-  en  boven-
bouw  een  geheel  zijn,   scmonk  hij   de  strljd  voor  het
socialisme  een  onvervangbaar  analyseapparaat.   Het
is  geen  toeval  dat,   wanneer  de  Russische  revolutie
degenereert,   juist  de  bewuste  hantering  van  de  dia-
1ektische  eenheid  tussen  onder-  en  bovenbouw  op  fa-
tale  wijze  aangetast  wordt:

Tv°eerndëáeeveR?UshsaóáS:£hsetorn%°zLeuÉvéoeoTdeee°nuágeógma%±hóks%hbbperros_

bz,eem:   de  ekoncri,e  Z,ag  op  2i'rL  gat  en  de  opbow  vcm
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het  La:nd  eóst;e,  da:b  eïr  een absotw±e  prytor.ót:eü  ge-
sbelá wer.d bój   dÍ2  tmspcmrimge:n  om heb prodrikbi,ecq?-
par.aaL  op  poten  te  zzetten.  Maar.  met  di2  ma_chb_  over
de  onderbow3over.  de  produ:k±óe  en  de  veráetúng  vccn
wa:r.em.  1,everáe  áe  r.evoz!u±i,e  aa:m het  Russí,sche  voïk
ook  áe beschi,kki,ng  over  áe  bovenbo7Ám.  Op  aLle  ber.-
r'eLmen vcm het maa±schappez,óik  teven  voLtrokken
zèch ver.anderi;rigen  en btoeèdën  bni,tri,cïbóeven  op :
l"ibez,tók  en  eeh±sohei,di,i'ig  wer.den  een  formali,teti;3
áe  vrióe  abor'tus  werá órigesbeLá;   er l<wam  eem  acmzet
i;oé  eem  ec3lúe  po7,dti,eke  de:rriokÏ.atie  vóa het  sováet-
(   á.ó.   r.aáe:}ii:  )   stez,seL3  het  meerpcïr.tóáemst;elset  e.n
áe  vaKbonásvri,áhei,á;  inem begon me±  de  opboim  vcm
een  ver.algemeenÁ1  gr.abi,s  orLáerbri,ás  ±ob  18  áaa:r.  en  áe
kums±en l<ii)cürien  Í;ot  een  ongehÁ)or.de  l<r.eakóeve  úÍ;-
bcir.sti,ng,  dke  ech±er  7rieb  verhi;yiáer.áe,   ácck  dj2  ku:yi=
stenaar's  er  sÍ;ee`ds  sÍ;erker  ón  sZ,aagáen  om  hun wer.k
Ln  te  schakete:n  im  de  pr.opaganda voor.  de  r.evotuÍ;óe
en vocjr.  veráer.e  orÏÍwtkke7;L:i'ig  vcm het  socri,cúóí5me.

I)e  ekDTnorrrLsche  onderoriri:kkez.bmg.   een  dDor.  áe  we-
r.ez,dj3orLog-  geáectmeerá cïï?beóáe;:=  em boer.enproz,eta:
r.i,aa±,  een  dDOT  de  l<aptidksbósche  7,cmden  orïbkete:ri:
dj3  bu.rgeroor.Log  stezáen  die  ri;ke:uiúe  r.aáensÍ;acïÍ;  voor
gógantische  pr.obLeírien3  dke  de  objek±óeve  basi,s  wa:
rem voor.  áe  opkomst  vcm de pcïrtiá-  em  staatsburea:u:
k.r.a.bi,e.   Dez3e  burecm:kif.cïkóe  Z,óet  dÁ3  r'evol,uki,orifl:i,r.e
pri,rii3í,pes  vaÏ.en  -  tn he± l<aáer  vcm  eerL  opgeLegdÍ2
m±tigheóáspo7,ótiek  (  bízwar.em wcú we  hebben  ;  so-
cóalósme  bn  één  Z,c[ná  )  wor.d±  heb  opdriáven  vcrn  de
pr.odukbi,vi,Í;út  als  eerï±rale  doelsèez,ti,rig  genomen.
Oiri  áhe  opdrtóvtng  met  eff.ek±  door.   te   voeren,  moes±
de  buï.eaukÏ.abi,e  8Ü8tema±i,sch  áe  pas  verij)oÏ.ven r.evo-
L7Äki,oriaÁ,r.e  vrví,óheden  bm  áe  bovenbow  van  dje  rnaa:±-
sc:happóá  -orïima:i'i:±eLen.   In  1920  wor.dk  onáer  áe  d:rruk
vccn  de  omsÍ;amái,gheden  hel;  eenpcmtióensbe7,sez,  i:}'ige-
sbeLá-Í;dááez,i,ál<,  wari  eem:hj2i,á was  geboáen  '.  Dí,e
maakrege7,  i,s  ech±er  rLooí,Í;  Í;erruggedraai,á.   In  de  Loop
vcm  á; dar.em  3o  7j)er'ä  áe  vriáe  -ábor.Í;us  afgeschaft3
áe  ech±se:heódi,ng  bemoeüójl<É  en  Í;ensLotte  ormoge-
Li,jl<  gemaak±  voori  áe  cmbei,áeTsklasse,  orrida:Í,  eT  e-
no]me  bedragen  voor  rieer.geÍ;eLá moesÍ;en wordÍ2n;   áe
veme:ngí;yig  van  áe  sÍ;aabs-  en par>tióbur.eaukr.atie   .
maakbe  he±  r;ááenf3be7,set  en  dacïr.rriee  de  áemokricïtie
±oi=  eem  kar.ry[:ka±w:uip3   oriderwí,ós   en 7cuLbuw  wer.dÁ2n
onder.  bobale  korï±r.oï,e  vcrn áe  sÍ;actisbureaukriati,e  ge-
sbelá:   onderwóás  weÏ.á  di,r.ek±  i,n  ái,erisÍ;  gesbe7,á van
heb  opvoer.em  vcm  de  ar.bei,dÁ5pr.odrik±óvó1;eü  en  vcm  de
l<unsÍ;  wer.áen  aLLe  takken  gesnoeóá,  be:ha:1ve  di,e,
wez,ke  de  pr.od}Á:ktiví,beí,t bóz3ong.  Nabu:urLi,ák  -  en  di,i;
í,s  een nogal  fwmdjmen±eez,  bí,jver.schhjnse7,  - l<ion  di,e
cy)ii;b)í,kkeLi;i'ig  alLeem  Tr[ei;  geij)elá  opgedi?origem wor.áem
aa:m  dÁ,eze7,fdÁ2  ar.beóáer.sklasse,   dde  áe  eerste  over-
ri;mendÁ3 -revo7,ukde bevoch±en haá.

In  de"socialistische''theorie  moest  deze  ontwikkeling
rechtgepraat  worden: ''De  bovenbouw  van  de  maatschap-
pij   ís  een  weerspiegeling  van  de  onderbouw''.   De  bo-
venbouw  kan  in  die  theorie  niet  neer  een  zelïstan-
dige  kracht  zijn  ,   riet  zijn  invloed  op  de  onderbouw,
op  de  ontwikkelingen  in  de  produktiesfeer  -  ze  kan
slechts  spiegelen.   Het  bovenlijf  wordt  afgebonden,
om  het  onderlijí  meer  groeikansen  te  geven.   Dat  het
socialismezo een.gedrocht  geworden  is,   is  niet  te
verwonderen .

Het  was  overgens  niets  nieuws,   :   ook  in  het  kapita-
1isme  loopt  de  onderbouw  in  de  strakke  teugels  van
de  eisen  die. de  ontwikkeling  van  de  onderbouw  stelt.
Nog  steedé  krijgen  ook  in  ons  iand  ekonomische
winstprincipes  de  prioriteit  ten  koste  van  de  ont-
wikkeling  van  sociale  voorzieningen,   demokratie,
onderwijs  en  kunst.   (Vg1.   de  uitgebreide  analyse
van  Tony  van  de  Heurck  in  KF  5/6.)  Hedendaagse
Marxisten  hebben  derhalve  de  taak  om  zowel  binnen
de  eigen  beweging,   als  in  de  kapitalistische  maat-
schappij  te  vechten  tegen  die  ingekankerde  misvor-
míng  van  de  dialektische  eenheid  tussen  onder-  en

bovenbouw.     We  zullen  opnieuw  moeten  starten  vanuit
de  oorspronkelijke  revolutionaire  principes:  met
het  inzicht  dat  het  niet  gaa-t  om  een  louter  ekono-
mische  verandering,   maar  om  het  opgang  zetten  van
een  verandering  in  alle  geledingen  van  de  maatschap-
pij.

In  dat  totaal  is  de  kultuurstrijd  geen  losstaand
strijdgebied.   In  dat  totaal  kan  de  strijdkultuur
zich  niet  beperken  tot  ondersteuning  van  de  .strijd
in  de  produktiesíeer,  maar  zal  ze  eveneens  op  alle
gebieden  ,  waarop  nensen  de  ontvoogdingsstrijd  aan-
binden  -  soldaten,   vrouwen,   onderwijzers  en  hun  kin-
deren,  huurders,  milieuaktivisten,   etc.   -die  men-
sen  moeten  steunen  in  de  propagandering  van  hun
strijd  en  die  strijd  moeten  verdiepen,   door  de  rela-
tie  te  leggen  tussen  die  ontvoogdingsstrijd  en  de
strijd  tegen  het  maatschappelijk  systeem,   dat  uit-
eindelijk  de  oorzaak  is  van  die  verschillende  vor-
men  van  onderdrukking.

HET   MAATSCHAPPELIJK   VLECHTWERK.

Een  maatschappelijke  organisatie  is  meer  dan  de  op-
telsom  van  ekonomische,   sociale,   politieke  en  kul-~\\
turele  gegevens.   Door  die  patronen  en  tegen  die  pa-
tronen  in  lopen  de  lijnen  van  ontelbare  menselijke
betrekkingen.   Maar  ook  de  grotere  gehelen  lopen  in
elkaar  over,   oí  tegen  elkaar  in.     Dat  brengt  ons  er
toe  om  over  de  maatschappij .te  praten  als  over  een
wee£werk  van  draden  die  pari.alel  lopen  en  draden
die  elkaar  kruisen  en  zich  met  elkaar  vervlechten:
een  weefsel,   dat  geweven  wordt  door  de  klassestrijd.

Een  maatschappelijke  omwenteling  verdient  niet  die
naam,   wanneer  ze  slechts  enkele  draden  van  het
weefsel  vervangt.   Het  gehele  weefsel  moet  een  ande-
re  struktuur  krijgen.   Dus  moeten  niet  alleen  ekono-
nische  of  politieke  eisen  gesteld  worden,   maar  ook
emancipatieeisen.   En  dit  niet  naast  elkaar  en  door
elkaar,  maar  tegelijkertijd  .

Emancipatie  -  ontvoogding  heeft  een  breed  spectrum.
Emancipatiestrijd  wordt  op  zeer  veel  verschillende
gebieden  uitgevochten.   Wanheer  wij  hieronder  een  op-
somming  van  vormen  van  emancipatiestrijd  geven,  wil-
len  we  niet  volledig  zijn  en  beseïfen  we,   dat  we
de  verschillende  bewegingen  ontkrachten,   door  ze  van
elkaar  te  scheiden.

Het woorá  "emamcópati,esbriáá"  heeft  overgems  een
verme7,áe-ns.iúc(mdáge  afkomst.  Het  k!cm±  vam heb  Latiárr
se  woor.d  "mamcbpí;uiri"="waaï.  áe  haná  op  ge7,egá és" ,
een  beëób  en  vam  "eÖ]-",  weg  vc[n  ,7As  vci;m.   Geëmanei,-
peer.á -riL  áus  í3eggen:   geeri beí€i,t meer  zójn.  rriet   .
meeï` beDoogá wor'áen,   zeLf beschi,Kkem.

We  noemen  hier  als  emancipatiefronten:   de  strijd  van
ké7?dé2z'É37?,   om  zich  vrij   te  vechten  uit  het  autoritai-
re  opvoedingskorset;   de   strijd  van  oz4de  t)cÏ7'z  czzge7?,
tegen  de  onderdrukkend.e  bejaardenstatus  die  hen  rest
wanneer  ze  het  produktieproces  uit  gestoten  zijn;
de  str±5d  vein  opvoeáeÏ.s  en  onáezriá23ers  voor  een
opvoeding  èn  voor  onderwijs  waarin  de  direkt  betrok-
kenen  -onderwijzers,   ouders  én  kinderen  -.  de  in-`
houd  en  de  methode  van  onderwijs  bepalen;   de  strijd
voor   de  opbouw  van   de  CÍé2mozc2qcztte  heeft   een  sterk
ontvoogdend  karakter :   spreekrecht  vooi.  iedereen,
respekt  voor  de  neerderheid  én  voor  de  minderheid
(  die  niet  per  definitie  ongelijk  heeft  ),      een
evenwichtige  verhouding  tussen  de  individuele  in-
breng  en  de  kritiek  van  het  kollektieÍ,   e.d.;   de
strijd  tegen  de  sea?zúeze  z'epresséÉ2  is  een  emancipa-
tiegebied  van  kaiiber;   de  strijd  om  %o77?ofbzée  ais
een  geintegr.eerd  gedrag  van  alle  nensen  erkehd  te
krijgen,   i.p.v.   als  een  (  toegelaten  )  uítzondering;
de  strijd  om  verandering  van  z.ezcztzes:   de  afbraak
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.van. de  hypocriete  beleefdheidsnomen,   die  slechts
de  heersende  hierarchie  reproduceren,   on  daarvoor
in  de  plaats  een  kameraadschappeïijkheid  te  stel-
len,   die  er  zo  uit  ziet,   dat  mensen  van  elkaar  le-
ren  in  plaats  van  profiteren;   de  strijd  om  de  ge-
iijkberechtiging  van   de  rcïssÉ2%;   de   üz.o2Áz{)e7estz.é7.cZ
rieemt  een  dominante  plaats  .in  onder  de  emancipatie-
fronten.   Vrouwen  zijn  immers   50%    van  de  mensheid
en  alle  voorgaande  emancipatiedoelen  stapelen  zich
nog eens bovenop  het  feit,   dat  een  eeuwenlange  onder-
drukking  van  de  vrouw  moet  worden  bestreden  tot  in
de  kleinste  details  van  de  omgang  tussen  mannen  en
vrouwen.   De  vrouwenstrijd  moet  niet  als  zelfstandi-
ge  faktor  opgevat  worden,  maar  bundelt  een  veel
breder  scala  aan  eisen  en  heeft  dus  konsekwenties
voor  de  ontvoogding  op  vele  andere  gebieden.

HET   GEHEEL   EN   DE   DELEN   VAN   0NZE   STRIJD.

Overgens  zijn  á1  die  vormen  van  emancipatiestrijd
in  elkaar  verweven.   En  al  die  vormen  van  emancipa-
tiestrijd  hebben  hun  raakpunten  met  de  klassestrijd
Een  neger  die  vecët  voor  zijn  emancipatie  en  die
strijd  niet  alleen  voert  op  het  niveau  van  de  ''na-
tural  look",   maar  ook  vecht  voor  een  rechtvaardig
loon,   voor  onderwijs  voor  zijn  kinderen,   dat  die
kinderen  niet  klakkeloos  uitlevert  aan  de  bazen  als
ongeschoolde  arbeidskracht ,   voor  een  menswaardige
huisvesting,  maakt  van  zijn  enancipatiestrijd  een
strijd  die  verder  gaat  dan  gelijkberechtiging  van
de  rassen  -  het  wordt  een  strijd  tegen  het  kapita-

Na   enige   dagen   was   de   aktie   tegen   de   be-
drijfsinkrimping   gewonnen,   maar   wisten   de
klowns   veel   ?   Zij   bleven   het   succesnummer
brengen,   met   het   gevolg,    dat   er   geen   hond
meer   kwam   kijken.    Nou   goed   -één   hond.  .  .
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1istisch  systeem,   dat  hen  onderdrukt  als  neger  én
áis  arbeider.   Een  sociaiist  zai  dan  ook  ín  die  eman-
cipatiebewegingen  steeds  proberen  om  duidelijk  te
maken  hoe  emancipatiestrijd  en  klassestrijd  met  el-
kaar  vervlochten  zijn;   de  kla-ssetegenstellingen
roepen  de  onderdrukking,   waar  de  emancipatiebewe-
gingen  tegen  ten  strijde  trekken,   op  of  scherpen  die
onderdrukking  belangrijk  aan,   oí  bepalen  de  aktuele
verschijningsvorm  van  die  onderdrukking.  En  waar
uíteindelijk  de  emancipatíestrijd  de  demokratisering
van  een  deel  van  het  maatschappelijk  totaal  beoogt,
beoogt  de  socialist  de  demoki.atisering  van  het  maat-
schappelijk  totaal.   En  in.  de  emancipatiebewegingen
zit  niet  alleen  een  belangrijke  wervingsmogelijk-
heid  voor  de  strijd  voor  het  socialisme,   maar  die
emancipatiebewegingen  zijn  ook  de  matrix  voor  de
ideëen,  hoe  op  deelgebieden  de  Socialistische  sa-
menleving  straks  in  te  richten.

Tój áeris  voor.beezái,ge  momerï±en  ukt  áe. cïrbeódj2rssÍ;rijá
Fri,e;n we hoe .emcïmcí,paki,e-  en l<1assestrióá ook bn  de
akti,e  ver.borLáerL wor.áen.  LIP  i,s  daaÏ.  een  duèáe7Á,ák
voor.beeLá vcm.   I)e  vrowen  vam LIP  bTach±en lTum pro-
b7,ëmen  geor.gari,seer.á i,n;   áe  cïr.beódj2r.s  vcm  ljIP  orga:
ni,seeriáe;n  zeLf  hum  scho7,bng  em  omschoz,Lmg;   de  LIP-
áemokr.akke  i,s  spr.eekb)oor.áeLi,Ók  gízwor.áen  en  heeft
moáeL  gestaa:n  voor.  veeL  bezetÍ;ó:i'ige.n  dacma5  i,n  de
pr.opagamda weráen  zovee7,  mogelÉák  arbetáeï.s  l}eÍ;r.o:k:--
l<en  en wer.á i,eáer  onáerscheóá ±usserL  Framse  em
''vreemáe"  arbeóáeTS  bestr.eáen;  ti,á deris  áe` ak:tieïmo-
meri;±en wer.de:n  c3r.eches  voorzi,en,   zoáa±  á.e  áeelriarie
van  áe  vr.owen  vergemakkez,óó1<É wer.á,   etc.

En  ook  áe  st??óód:kulbu;wr.  was  daari  een 7,everLá  oriáer-
áeeL  vcm  de  strióá.   In  scünenwer.kÁ.ng  rriet  zamger's,
fü,mko7,Z,ekkí,even,  t:hea±ergr.oepen  (   o.ci,.  Trdupe  Z. )
wer.áen Z,teder.em,  fttms  en toneetstukken i,n ez,kaar
gestoken  voor.  de  priopager.i,ng  vcm  áe  zaak  va:i'L  LIP.
Zo  werá Lip  een  voor.beelá:   zo  werá  aa:iíigetooná  dak
aÏ'beóáersze Lfbestu:ui? op aLLe  maabsc:ha:ppeLi,jl<e  teTr.eó-
nerL  een  obá ekkóeve  mogez,ójl<:hetá  ós.

HOEo  KONJUNKTUURGEVOELIG   IS   DE   STRIJDKULTUUR   ?

De  vraag  is  nu,   wat  is  de  precieze  plaats  van  de
strijdkultuur  t.o.v.   die  emancipatiebewegingen  en
van  de  klassestrijd  ?  De  kultuurstrijd  is  voor  maar
een  klein  deel  een  emancipatiestrijd,   n.l.   waar. het
gaat  om  de  ontvoogding  van  de  kunstenaar  -  om  het
breken  van  zijn  ketenen;   de"monddienst"aan  het  kapi-
talistisch  systeen.   In  die  strijd  wil  de  kunstenaar
zelf  gaan  uitmaken  waar  hij  het  over  gaat  hebben  en
hoe  hij  dat  vorm  geeft.   Uit  de  kultuurstrijd  komt
dan  pas  de  strijdkultuur  naar  voren,   als  de  kunste-
naar  de  vrijheid,   die  hij  bevochten  heeft  door  zijn
emancipatiestrijd,   gaat  gebruiken  in  de strijd voor
een  socialistische  maatschappij.   Hij  kan  dan  zijn
kunst  als  niddel  gebruiken  on  de .strijd  voor  het
socialisme  uit  te  leggen  via  propaganda  voor  een  ak-
tueel  stuk  klassestrijd,  zoals  dat  bij  LIP  gebeurde,
hij  kan  ook  de  emancipatiebewegingen  binnengaan  en
de  diskussie  op  gang  brengen  over  waar  de  raakpunten
liggen  met  de  klassestrijd  en  waarom  emancipatie-
strijd  en  klassestrijd  één  front  moeten  vormen,   en
hoe  dat  dan  moet.

Nu  hebben  we  opgemerkt,   dat  de  konjunktuur  .van  de
klassestrijd  zijn  invloed  heeft  op  de  strijdkultuurt
wanneer  er  weinig  klassestrijd  is  (  n.n.   in  de  pro-
duktiesfeer,   )  betekent  dat  echter  niet  dat  dan  de
strijdkultuur  automatísch  verzwakt.  Wanneer  je  de
konjunktuur  onderkent,   kun  je  je  maatregelen  nemen.
De  strijdkultuur  zal   andei.s  moeten  gaan  werken  in
een  tijd  van  weinig  strijd,  niet  minder  intensief
en  minder  bewust   :  .In  een  tijd  van  verhoogde  klas-
sestrijd  is  het  publiek  de  goede  verstaander,  die
maar  een  half. woord  nodig  heeft,   omdat  de  strijd-
kultuur  dan  aansluit  bij  wat  het  hele  dagelijkse
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1even  van  de  arbeiders  beheerst.   In  "rustige"  tijden
Èal  de  strijdkultuur  met    zijn  vorm  en  inhoud  on-
zichtig  .te .werk  moeten  gaan  en  de  toeschouwer  bij  de
hand  moeten  meenemen  naar  het  pei.spektief ,   dat  bui-
ten  de  direkt  waarneembare  tierkelijkheid  van  de  toe-
schouwer  ligt.

Jui,st ón  een tiáá als  waar.i,n wí,j  oris  m bevbnáem,
bn  een  tóáá  da;±  er.  23eer.  veet  aa;mleódkrig  te  vènd_en
23ou  zóán -om  tot  rriassaa.1  ver.zet  be  l<omen_,  m_aa:r.  dg:±
poberïjóëet  ver.E3eb  bn  toom  gehoudÉ2.n  w_orá_±  door.  dÉ3.-socóaa:L-áe:rriol<Ï.a±i,sche  Leóder.s,   zóe  áe  dat  ema:neèpa=

b£ebewegbngen  een  grote  acmtrekkk:ngskÏ.aeh± hek!Pen.
Wanb  km  óe  he±  geheet  nóe±  over.í3í,_en  eft  qa:npak:ken,
áa:n pr.obeer  óe  het l<on:krete  áeeL  ácïk  _áe  heb  meesb.
1<neLt  t;e  vercmáer.en.   Nu  ós  kerimerkená  voor.  emcmebpa:
bwóg:owpegzben9a%nk'4e#ó%óen,°Pvaka°knkereentez-esebrY#áegeeábèferáo%nb3

va]'L  opvcü;ti:i'igen  en  beLcmgen  or.ga:i'riser.en.   He±  gevoLg
dacmvam  ós,   da:±  i,n  di,e  bewegí;ngen  stÏ.oTTrí;ngen riaasÍ;
eïkaa:r'  akti,ef  z3óón,  di,e  op  heb  l<onkrete  pwn±  vcm
de  emamei,patiestriáá het best  eens l<wmen woráen,
maciÏ.  ái,e  tegeriover.  ez,kac[r.  stc[a:n wctÍ;  betrefb  het
per.spek±i,ef  vcm  dÍ3  rnaa±seha::ppe7Á,ól<e   strtj á,  n.L.
het  soeí,aldsme.

De  stpí.ádk:uLtwÁÏ!-za7, ryí,et  rnoeben  afiiiach±em  tot  vta
striádkrrrpulsen u;k±  dÍ~  pr.oduk±óesf eer.  áe klassestrióá
opLaaót,   2Íodst  zze  weer.  het  poáh:uin  vcm  de  goeáe  ver-
staa:máer.  kan  beklb:rrmen,  maar  23al  zeLf  een  akti,ef

Een      van   de   klowns   was   er   achter   gekomen,
dat   zijn  hoogstand   erg   in   trek   was   in   de
grote   schouwburgen,    sinds   hij    'm   uitvoer-
de   met   een   volkse   pet   op   en   hlj   verliet   de
groep   om   wat   te   betekenen   in   't   theater®

aamdeeL  Tnoeten  Lever.en  aa:m het  opga:yig  l)r'erigem  vcm
áe  stróáá.  dooT  tn  de  emamcí,pa±óebewegt:rig_en,  met
sbróáüïultw:rirnbddeten.  d4e  gr.oepen  ü  _onqer.eteumen.
áke -omúclúág  maap  áoez.bewust.vanukt;  d_e kon:kre.te
onáer.dipu:kki,i;g  wacmtegen  gevoch±em  wf)r.d±_ -  analg.se-
r.ená,   ái,sk.u;sí,eTen  en  ak±óe  voer.ená -  de  e!r!g:yictp_a_-
tóeïewegí,ng  bot  on4er.áeeL  vcm  de klf tss_esEí,iá ¥üLen
maken  án  á;3Lardoor. `de  onbiri:kkez,í,rig  bn  de  bovenbow
nóet  afha:i'i,k;eti,ák  steLLen  vcrn  á±e  tn  de  pTo.diÁ:ft.b.áe-.
sfeer.; rriaciÏ.  áúsb  gebrriäken  a?s  .cïytonoom briti,ctief .
om  de  sbriáá weeri  op  gcmg  be  l<riógem.

Rik  Hancké,
Jan  Smeets.

`  Boven  dit  artikel  staat  "Deel   1''.   Dat,   vanwege
ons  voornemen  om  in  het  volgende  nummer  van  het
Kultureel  Front  de  lijn  van  dit  artikel  door  te
trekken  naar  de  noodzaak  van  de  autonomie  van  de
strijdkultuur  t.o.v.   de  arbeidersorganisaties  en
de  konkrete  konsekventies  die  een  en  ander  heeít
voor  de  organisatie  van  het  Kultureel  Front.)

De   twee   anderen   gingen   door   met   hun   succes-
akt,    tot   de   man   weer   aan   hun   kar   verscheen.
Die   zei:''Goed   gedaan,    maar   dat   was   voor   gis-
teren.   Als   je   voor   ons   wilt   spelen,    dan   moet
je   ook   met   ohs   leven''.    Zo    gezegd...
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DE   RODE   STEEN   DER  WIJZEN,
Wolf  Biermann.

De  rode  steen  der  wijzen,   geeí  toe   :
bestaat  toch  niet,   ka`meraad,   hoe  je,ook  zoekt,
bestaat  toch  niet,   kameraad,   hoe  je  ook  zocht,
je  hebt   'm  niet  gevonden.

Zeg,   kameraad,   hoe  vaak  hebben  wij,
in  hanengevechten  om  't  grote  gelijk
en  onder  applaus  van  de  burgerij,
elkaar  flink  toegetakeld.

De  st'rijd  is  hard,   de  vijand  is  slim:
oi.ganiseerde  zich  van   't  begin.
Slimmer  als  wij:   vanaf  het  begin
pakt   ie  ons  een,  voor  ene.

Zeg  ben  je  niet  goed  bij   je  verstand  ?
Vraagt  aan  het  spiegeltje  aan  de  wand:   .
''Wie  is  de  links-ste  van  het  ganse  land  ?"
Klassestrijd  is  geen  sprookje.

(  Vert.   Jan  Smeets.)

4.     HOE    SLEOHTER    HET   STAAT    MET    DE    STRIJDBAARHEII),   I)ES    BETER    MOET   0NZE

STRIJDKULTUUR    ZIJN

op  13  apr.ü  á.L.  orgari,seer.áe  de  r.eddkk£e  van het
Kult:uÏ.ee7,  Frorï±  r.oná he±  f;hema  vc[n  di,i;  rï:uirmer.: ''De
noodzaak  en  de  fu;nktie  vam het  Kulb7ÁÏieeL  Fr>orï±"  eem
désk:ussóe  ,  wc[maa:n  deeLgemomen  wer.á  door.:   Gerc[rá
AÏ;lrink  van het  VoZ,kstheater.,  Cí.s  vam  He7,moná  en
Wow±erTenpas  vcm  SaÍ;er,  Dorrten  Bakkes  van  de  Kri-
ti,ese  Fí,ïmer.s,   Su23a;m;me  vam  Lohui,23e.n,   Ber.b  Kok  en
Kees  van  Gemer.t  van Pr.oZ,oog  en  Th_e_o Bax  van  Rasa.
Het  voor.z3i,tber.schap  en  de  ver.sLaggevtng  weÏ.áen  ve]+
zor.gá  doori  i7ií)ee  Lediëm  vcm  de  r.eddk±í,e:   r.esp.  Peter.
Duhèn  en Jcm  Smeets.

De  diskussie  startte  vanuit  een  diskussiepapier,   op-
gesteld  door  de  redaktie,  waaruit  hier  een  lang  ci-
taat:"  In. het  konsept  van  de  strijdkultuur  zitten
twee  elementen,   die  elkaar  kunnen  versterken,   maar
ook  elkaa.r  kunnen  hinderen.   Enerzijds  is  het  een
kultuurbeweging,   die  de  belangen  van  de  arbeiders-
klasse  als  uitgangspunt  neemt  -  Zij  maakt  haar  pror
dukten  voor  en  met  haar  publiek,   dat  voor  het  over-
grote  deel  uit  de  arbeidei.sklasse  afkomstig  is;   voor
somnige  publieksgroepen   (  werkende  jongeren,   vak-
bondsleden  .. .)   is  zij  het  enige  bewuste  kultuurge-
beuren  dat   ze  meemaken.   Daarom  alleen  al  heeft  dat
publiek  recht  op  een  produkt  van  een  kwalitatief
hoog  niveau.   Doordachte  inhoud,   rijke  vormgeving,
verantwooi.de  pedagogie,   grondige  begel.eiding  moeten
dus  zaken  zijn  die  de  strijdkultuur  nastreeft.  An-
derzijds  wordt  deze  kultuur  steeds  bedreigd:   haar
anti-kapitalistische  stellingname  maakt,   dat  de
maatschappelijke  kracht.en,   die  het  kapitalisme  wel
zien  zitten,   zich  tegen  haar  schrap  zetten.  Dit  vei.-
eist  van  de  sti.ijdkulturele  groepen  op  zijn  minst
waakzaamheid,   maar  meestal  ook  akties  om  voortbe-
staan  en  uitbreiding  te  garanderen.   Die  twee  zaken:
ontwikkeling  van  kwaliteit.  en  noodzaak  tot  strijd
zijn  in  elkaar  verstrengeld.   Temeer  nog,   omdat  de
goede  kwaliteit  op  zichzelí  een  argument  is  in  de
verdediging   :   voor  een  groep  die  meer  heeft  te  bie-
den,   dan  alleen  maar  goede  bedoelingen,   zal  riet  pu-
bliek  sneller  in  aktie  komen  en  de  tegenstander
wordt  een  belangrijk  argument  uit  handen  genomen.

Toch  is  de  praktijk,   dat  de  verschillende  groepen
de  i.elatie  tússen  het  werken  aan  de  verbetering  van
de  kwaliteit  van  het  werk  en  de  systematische  op-
bouw  van  een  verdedigingsgordel  voor  de  strijdkul-
tuur  op  verschillende  wijzen  leggen.   De  nadruk  komt
dan  vaak  wisselend  te  liggen  op  het  éne  of  op  het
andere  aspekt.   De  redenen  vooi.  die  verschillende
prioi.iteitsstellingen  liggen  ook  zeer  uiteen:  Z)e
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oor>spr.orig  vcm  áe  gï.oep3   de  scüriensteLLóng  i)a:n  de
gr'oep3   de  pr.ak±óáker.vari;ngen  en  de  beoor.áez,bng  er.-
Vó%mho'uádekLeáóëe°Tksetu%egsevveanmááZeóágnrovg:£pq#LóóSet#gkreoee_n

pen wcüci:r  hoofdÍ3aketi,ál<  voor.  geeípeeLá wor.d±;   de  poZó-
ti,eke  óníri,ch.ten  en het  sc:hoz;tngsrivecm;  de  ar.tdsÍ;te-
l<e  tr.aÁ;ktie   (   o.a.   dÁ3  beroeps-of  cmc[±eurcïfl<omst)3
e.d.  Al deze  redenen  gaan  terug  op  of  worden  ver-
sterkt  door  de  matei.iele  basis  waarop  gewerkt  moet
worden:   wel  oí  geen  subsidie,   meer  of  minder  subsi-
die,   een  eigen  lokaal  en  eigen  produktiemiddelen,
etc.   Die  materiele  basis  bepaalt  voor  een  belang--rijk  deel,   of  een  groep  tijd  en mogelijkheden  kan

ècheppen,   om  zichzeif  demokratisch  te  organiseren,

Zo   gedaan.    Ze   interviewde   de   bevolking   van
de   stad,    om   er   achter   te   komen   wat   hun   pro-
blemen   waren    ,    ze   gingen   met    de   mensen   mee
naar   het   werk,   naar   huis   en   naar`  de   kroeg
om   te   ontde.kken,    waarover   ze   moesten   spelen.
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om  onder  ''de  produktiedwang"  uit  te  konen  en  zich-
zelf  te  scholen    en  te  kunnen  experimenteren.   En
verschillen  in  politieke  opvattingen  -zijn  zeker
niet  de  laatste  bepalende  faktor.   De  op  en  neergang
van  de  arbeidersstrijd  veroorzaakt  ook  een  konjunk-
tuur  in  de  opvattingen  van  de  groepen.   En  de  strijd-
kulturele  groepen  weerspiegelen    in  hun  onderlinge
verschillen  in  opvattingen  zo  langzamerhand  alle
stromingen  binnen  de  linkse  beweging. . ."  Tot  zover
het  diskussiepapier;  hiei.  volgt  het  beknopte  ver-
slag  van  ons  gesprek:

GEEN   EENDUIDIGHEID   MAAR   EENHEID.

Dat de strijdkulturele  `groepen  binnen  het  Kultureel
Front  nu  al,   terwijl  het  Front  nog  maar  zo  kort  be-
staat,   het  ganma  van  stromingen  binnen  de  linkse
beweging  weerspiegelen,is  eigenlijk  best  een  posi-
tieí  punt,   want  het  zegt  iets  over  de  omvang  van  de
strijdkultuur  en  de  manier  waarop  ze  op  zeer,  ver-
schillende  punten  en  op  zeer  verschillende  wijzen
kontakt  gekregen .heeft  met  de  politieke  bewegingen
en  de  maatschappelijke  strijd.  Maai.  het  stelt  wel
de  vraag:hoe  ziet  de  eenheid,   die  we  nastreven  in
het  Kultui.eel  Front  er  uit  ?  Zowel  het  nog  maar
korte  bestaan  van  het  Front,   als  het  feit,   dat  we
ln  een  ''luwte"  van  de  klassestrijd  zitten,   (  wat
uiteraard  zijn  invloed  heeft  op  de  strijd  en  de
opvattingen  van  de  kultuurproducenten  ) ,   noodzaakt
ons  op  dit  monènt  om  van  het  Kultureel  Front  een
breed  platform  te  maken.   Maar  dan  blijft  toch  de
vraag:   zie  je  die  pluriformiteit  van  het  Kultureel
Front  als  een  statisch  gegeven,  of  ga  je  er  aan  wer-
ken,   dat  de  overeenkomsten  onderkend  en  versterkt
worden  en  dat  de  vei.schillen  afgegrensd  en  tegen  el-
kaar  in  argumentatie  gebracht  worden,   zodat  opvat-
tingen  elkaar  gaan  beinvloeden  ?

Het l<am noott  de bedoez,í,ng  zóán  om btmen heb  Kultu=
reeL  Fr.orï±  een  eemÁ;údi,ge  vósóe  op  áe  r.oZ,  vcm  áe
st,riádk:ultu:im  ria  te  sér.evem.  J)e  d:kver.sóteót  vcm  de
dage7,óól<se  pÏ.aktiál¢  vcm  áe  aamgeszotem  groepen
bLi,á ft bestaam,  hoeveez,  8tuái,edagen  áe  ook í,rïrich±,
en  dus  í3al  d2 beoor.de7,tng  vcm wa±  áe  als  striádkul-
tuuÏ.groep  voor.  áe  pubz,áek  moet  betekenem bz,i,áven  ver-
schkï1em.  Maa:r  tn  áke  verschátLen  23ü  tegeïááker.tiáá
áe  %üak±e  en  di2  kl.aeh±  vcm  het  KulburieeL  Fr.oïï±.   De
2wak±e,  omda:±  vcm bwüeruaf  dke  verseháLLen  gebru:bkk
23ul7,en wor.¢en  om  ons  ui.Í;  ez:knar.  te  tr.ekken;  de
k.Ï'ach±,  omba:± we  dDor>  een  systemcï±í,sche  uïtwisseli,ng
vcm pr'aktiáker.varingen  en  een  ái,8kussèe  over. wat
voor.  konse:l<ii)errïti,es  we  í,eáer  uát  di,e  ervcïÏ>i,rLgen  t;r'el<r
ken,  eTkaar.  een  FLtmk  etmá ver.áer.  l<:u]'men heLpen.
EZ,ke  pr.akbi,ák  heeft  zí,án  ei,gen moeóLi,ák:hed.en  en be-
gÏ?enzbmgeyn  en  di,e  u;átwtsseLt:}rig  en  dáe  di,sk:uss4e  rnoe-
ten  ón  s±aa:±  úán  om  dke -gre-nzem-te  door.br.e:l<ien  en
dke  rriogeuól{heáen  u:Äb  te  bï.eí,den.  Ook b+men óeáer.e
gpoe!p  23e7,f bestaat  áäe  däveï?süeót  aci;m  opvabjí,ngem,
ái,e  er.  voor  23or.gt,  dab  het  wer.k. pe]mia:neri  bn  dksk:us-
sáe  bz,ítjft  en  permia:meri  gr3oeób  aan l<Ï.ac7ï±.  Door.  di,~
veï.sí,Í;eí,t  bn .vorm  en í,nhouá heefLb  áe  strrtád:kultwuÏ>
ook  een bï.ede  werrüende  l¢cüeh±:   23e  bujft  daa:r.door'
sÍ;eeds  23eer  veÏ.selúZ,Z,ende  pubz,i,eksgr.oepen  (   of  dÁ2-
2ieLfde  piábLí,eksgr.oep  23eer.  ver.schÈLLená  )   acmspr.e:l<en.
wa±  hacïr  bobale  wer;ki;rig  verbr.eed±  en  ver.di,epb.

De  eenheid,   die  ont.staat,   doordat  we  elkaar  in  de
ontwikkeling  van  politieke  inzichten  en  artistieke
mogelijkheden  ondersteunen,   moet  de  basis  zijn  voor
de  verdediging  tegen  de  aanslagen  die  alle  lidgroe-
pen  van  het  Kultureel  Front  in  meerdere  of  mindere
mate  zullen  uitlokken,   door  het  anti-kapitalistisch
standpunt,   dat  onze  gezamelijke  noemer  is.

VOOR   KRITIEK   ZIJN   WE   OP   ELKAAR   AANGEWEZEN.

Er  wordt  buíten  onze  eigen  kring  ontzettend  weinig
zinnigs  gezegd  over  ons  werk. .En  er  wordt  nog  min-

der  gedaan  aan  het  ophalen  van  de  verworvenheden  van
de  kultuurstrijd,   die  in  andere  tijden  en  op  andei.e
plaatsen  gevoerd  is  en  gevoerd  wordt.   Veel  van  de
debatten,die  wij  nu  voeren,   zijn  al  eens  gevoerd;
veel  van  de  problemen,   die  wij  nu  tegenkomen,   zijn
al  eens  opgelost.   Wat  de  theorievorming  van  ons  werk
betref t  zijn  we  op  elkaar  aangewezen;   wat  kritiek  op
ons  werk  betreft  zullen  we  het  van  elkaar  moeten
hebben.   En  dat   gebeurt  ook  al.   Invloeden  over  en
weer  zijn  konkreet  aan  te  wijzen.   De  studieweeken~
den  moeten  daar  een  systematische,   konstante  lijn
in  brengen.

Ger]par.á Ver.:hage  zegb  tn  úárL  ar.Éökez,  eLáer.s  tn  di,t
rï:urrmer., "Erige  pr.obLemen  met  de  sbudáeüeekends  vcm
het  Kult:ur.eez,  Fï.ont"9  dat 1úá  de  Í;heori.e  ón besehe]r
ring  wóZ,  nemen.   dDor.  een pLeí,dooé  om  op  áe  weekerïás
23o  pr.ak±í,seh mogeLóál<  be  pr.a±em.   Heb  ós  een  áúste
l<onstcï±er.tng.   da:±  de  theor.óe  va;n  de  strvtj dk:útu:uï.
vaak  erg  abstr.akÍ;  vcürL l<a:rakéer.  í,s  en  dst  het  riooáí3a:.-
keLóók í,s  om haar  door.  pr'akéósehe  áebcï±ten meb  de
voeten  op  áe  gr.oná  te  zetten,  macm  vcm  áe  amáer.e
kan±  ts  dak  geen  ar.gurrierï±  -  en l<an  dn:±  nooí,b  een
crÏ.gurrierï±  zóán  om  de  gez3cünezóál<e  baa:k  van  de  theo-
rievo]mi;ng  rieb  bLoedÍ3eri,eus  te  rie:merL.  De  theorie
moet  ons  áe  mogetáól<húá  geven  om  áe  p¥.aktische be-
gr'enzí;rigem  vcm  ori.s  wer.k  te  over.stiágen,   de  t:heorrie
moeb  ons  áe  rrioeá  geven3   cïm  áúst  i,n  tiááen  da±  áe
l<1assestryí,áá  afí€waki;,   door.  te  gaan  em  ''het  da:L  be
overbruggen".

Maar   toen   ze   weer   bij    elkaar   kwamen,    om   de
vruchten   van   hun   onder'zoek   tot   een   akt   om
te   bouwen,   kwamen   ze   tot  `de   ontdekking,    dat
ieder   een   andere   opvatting   had,   van   hoe   een
gewone   man   er   uit   ziet,   wat   leidde   tot...

m
www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



In  onze  diskussie  van  de  13de  april  werd  vastgesteld,
dat  de  studieweekends  tot  nu  toe  een  zeer  belangrij-
ke  funktie  vervuld  hebben.   Vooral  naar  beginnende
groepen  toe.   Als  beginnende  groep,   als  ongesubsidi-
eerde  groep,   als  kleinere  gi.oep  zijn  punten  als:
hoe  zet  je  begeleidingsaktiviteiten  op,  hoe  organi-
seer  je  het  kontakt  met  je  publiek  in  de  opbouwfase
van  een  vooi.stelling,   zodat  je  publiek  kontrole  kan
uitoefenen Opde ontwikkeling  van  vorm  en  inhoud  van
je  ïilm  of  toneelstuk,   e.d.   vaak  moeilijk  goed  uit
te  diskussieren  en  uit  te  werken,   omdat  er  weinig
tijd  en  weinig  kennis  voor  aanwezig  is.   Studieweek-
endè  dwingen  je  dan  om  toch  intens  met  die  zaken
bezig  te  zijn  en  leveren  enorm  veel  infornatíe  op.

Een  nogelijkheid  die  zeker  overwogen  dient  te  worden
is  -  wanneer  er  op  de  weekends  voorstellingen  aan
elkaar  vooi.gespeeld  worden  -  om  dan  vertegenwoordi-
gers    van  publieksgroepen,   kaders  of  uitkopers  in  de
diskussie  te  betrekken.   Die  hebben  een  ander  belang
bij   zo'n  voorstelling  en  kunnen  dus  een  duidelijke
verrijking  van  de  diskussie  betekenen.   Het  is  ook
helemaal  geen  gekke  gedachte  om  vertegenwoordigers
van  het  pubiiek  van  de  strijdkultuur  inzicht  en  in-
vloed  te  geven  in  de  manier  waarop  wij  ons  werk  the-
oretiseren.

Twee  beLccngrióke  thema' s  voor'  áe  stuáhedagen lwairien
een  aankal  ker.en  terug  í,n  or],s  gespr.ek:  a.  Hoe  ós  de
í,nse:ha:±ttng3   di,e  ie  maak±  vcm  áe  posét;óe  dke  je  az,s
pr.oduceri  vcm  sÍ;ryi,ádkultuur.  i,meemb  tm  áe  f,otale
l<1assesbriád -7<un  je  alz,een rnaa:r.  sti,rrrulerená wer-
l<en  i,rL  sótua±í,es  waar.  al  wcïb  op  gcmg  i,s  of  k:m  je
ook  bewegLngen  op  gc[irLg  br.engen  door.  de  wer.k  ?
(   In  onze  diskussie  werd'als  voorlopig  summier  ant-
woord  geformuleerd:"Beide  funkties  moet   je  niet   zo
scheiden  -immers,   wanneer  je  speelt  voor  bijv.   een
groep  scholieren  stimuleer  je  het  werk  van  de  voor-
hoede  van  die  groep  scholieren,   die  jouw  diskussie
gebruiken  als  wervingsmogelijkheid  voor  hun  verzet,
maar  tegelijkertijd  breng  je  bij  de  grote  groep
scholieren  in  de  zaal  een  nieuwe  diskussie  op  gang.)
b.   Wa±  23óJn  de  poZ,í,tieke  cmguirier[±en bój   de  l<euze
voor.  een bepaalde  vorm.  Ver.schkïLende  po7,ótíteke  ta:k:
scti,es  vcm  eenzez,fde  pubtóeksgroep  teódem vaak  tot
23eer.  ver.sc;häï1enáe  cïr.tistieke  vorrrrien.  Wac[ï.om  áenk.  áe
da:±  een bepaalá  ar'Í;Ésti,ek  ger'eeáschap  "effek±óef"  i,8
om bi,j  ie  pubtÏ,ek  een bepaalá doeL  te ber.eöken  ?
Mbettóe#sédrtoaeap±Sbtnesc#an±±,h#egtáesaem#£t%geenjemeeteneepnwpu

bl,óeksgr.oep  tn±erpr.eteer.1}3   e. á.

VORM,    KWALITEIT,    EFFEKTIVITEIT.

Niet  alleen  bestaan  er  verschillen  in  keuze  voor  ar-
tistieke  vormen  op  grond  van  verschillende  taksaties
van  hoe  je  een  bepaalde  publieksgroep  met  strijdkul-
tuur  moet    benaderen,   er  bestaan  ook  verschillen
over  hoever  je  in  je  informatieverstrekking  en  je
stellingname  gaat  en  hoe  belangrijk  je  de  aandacht
voor  de  vorm  vindt.   Het   is  erg  belangrijk  om  op  ma-
nifestatíes  te  komen  met  een  duidelijk  standpunt,
maar  is  niet  de  haast  waarmee  akts  in  het  verleden
in  elkaar  getimmerd  werden  zodanig  af  te  lezen  van
het  gepresenteerde,   dat  die  akts  wat  vom  betreít
eerder  een  anti-propaganda  zijn  voor  de  strijdkul-
tuur  ?

Heb  ''kmalí,teí,±sáeba±"  moet  overge:ris  geen vomidèbab
''sec"  wor.áen,  rnaar.  meer.  eerL  ef.fel<±i,ví,teóbsáeba±;   een

áebab  over.  hoe  áe  vorrrri  di,e  áe  k.kesÍ;  een  effeki;i,eve
úbd:rru.kki;yig  ós  vcm  óe  poZí,téel<e  doez.  En  da:±  deba±
moeé  ook. ri,et  gevoer.á wor.áen \op  gï.oná  vam  heb  e7,-
kaar  voor.spez,en  van  een  voor.stez1£ng  of  op  grond
vcm het  bezoeken vcm  ez,kaaps  pï?eri,er'es;   de  evaL:uor
1}tegegevens  vcm  een  voor.sl;ez,7Á,rig   di,e  50  maal  gegc[n:m
í,s3   2}i,án  áaar.  eerL  veet  bei}er.e  basés  voor:  waé  was
heb  r.esult;aaÍ;  da:±  de  voor.steLLó:iiig  óeder.e  1<eer.  heeft

m

gehaá  en wez,ke  faki;oÏ.en  en  oms±cmdi,gheáerL  zí,ón  ácui:r-
bi,á  bezcmgri,jk  ?  DcÏÍ;  áëba±  í,8  hcmá m)ákg  en  wor.dÉ
steeás  haÏ.der'  noákg,  wcm±  óúst  i,n  een  lv=,i,áá wacïrin
áe  l<Z,assesljri,já  órL l<Ï.ach±  afneem±,  ós  hei;  bez,cmgrijk
om  dÍ2  vo]mi>  waarim  áe  ie  pol,í,ti,eke  i,n±ervenbítes
riaar.  een  pubLi,eksgr.oep  toe  s±eek±,vam  23eer.  gr.oob
be7,ang.   irL  tiááen vcm veeL  stri,id Z,eeft  eT bi,j  het
pubtóek  orp  áe  voor.hamá  al  een  gr.o±ere  ber.ú,dheóá  om
de  oor.23aak  vcm  dj3  pr.obtemen  ón  orL23e  macrkschappój   be
onáer.k.emen  en  dÁ2  cï:irialuse  di,e  áe  i,n  áe  stiÁ:k. maak±
vam  áe  verihc)udi,ngen3   be  onder'schájven.   Maar  wcrmeer.
de kLassestri,á d  "Z,uüt" >   F3al  de  l<ulbwu:rrproducen±  ni,et
kun:ru2n  voZ,staan meÍ;: ''Di,t  ts  een l<a:pi,tali,st  en  da:±  É8
eem  arbetáer  en  2io  korrit  en  een  cmáerie  maatsc:ha:ppi,á".
Háá   zaL  wat  tnhc)uá  erL  vorrm  betr]eft  zeer.  secuur'  moe-
ten  cLÏ.guiriën±er.en  en  zíón  Vo]m  z3al  bój  het  pub7,i,ek
k.pedi,et  "oeben  vepi,)erri)en  voor.  23ójn  tnhc]uá.

DE   VERDEDIGING   VAN   DE   STRIJDKULTUÚí.

In  ons  gesprek  kwam  een  belangrijk  verschil  van  me-
ning  naar  voren  t.a.v.   de  verdediging  van  de  strijd-
kultuur.   Van  de  ene  kant  werd  gesteld,   dat  de  stu-
diedagen  voor  het  Front  een  absolute  prioriteit  moe-
ten  hebben.   De  studietaak  is  de  voornaamste  taak  en
moet  de  basis  zijn  voor  de  eenheid  van  het  Front,
maar  door  allerlei  zaken  en  met  name  door  de  prak-
tische  organisatie  van  de  vei`dediging  van  de  strijd-
kultuurwordt die  taak  steeds  naar  het  tweede  plan
verdrongen.   Wanneer  je  de  studietaak  ,in  de  komende
twee  jaar  geen  voorrang  geeft,   hol  je  het  Front  uit,
want  dan  verliezen  de  groepen  een  duidelijke,   tast-
bare  grond  voor  hun  motivatie  om  in  het  Front  aktief
te  zijn.

Daai.tegenover  stond  de  mening,   dat  je  de  studietaak
en  de  strijdtaak  niet  zo  kunt  scheiden.   Je  kunt  niet
zeggen:"Laat   de  KO-NVV  ons  werk  maar  verdedigen".
We   zullen  binnen  de  KO-NVV  de   inhoud  van  ons  werk
zelf  moeten  verdedigen,   zodat  de  bond  in  de  kultuur-
strijdook het  juiste  standpunt  en  de  juiste  strate-
gie  kiest.   We  zullen  binnen  de  KO-NVV  moeten  zorgen,
dat  de  belangenbehartíging  steeds  gekoppeld  blijft
aan  de  diskussie  over  de  noodzaak  van  een  politieke
kultuur.   Anders  richt  die  belangenbehartiging  zich
binnen  de  kortste  keren  tegen  ons  anti-kapitalis-
tisch  standpunt.   Van  de  andere  kant  kun  je  niet  over

Heftige   diskussies.    Zo   heítig,    dat   ze   waar-
schijnlijkniet  geme'rkt   hadden,    dat   de   stad
úeer   ín   beweging   kwam,`   als   de   man   niet   naar
hun   kar   was    gekomen,    om   ze   te   waarschuwen
en   ze   op   te   roepen   tot   aktie.
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je  werk  praten,   over  de  inhoud  en  de  manier  waarop
je  die  inhoud  vorn  gaat  geven,   zonder  over  de  konse-
kwenties  van  de  keuze  voor  een  bepaalde  vorn  of  een
bepaalde  inhoud  te  praten;  welk  verzet  lokt  een  ef-
Íektieve  vormgeving  op  ?  welke  repressie  een  politie-
ke  inhoud.  Een  aardig  voorbeeldje  ter  illustratie
van  die  opvatting  iá  tè  vinden  in  de  diskussie  over
politiek  kindertheater  (  KF  9/10  ) .   Daarin  wordt
gezegd,   dat  een  ondei.werp  als  sexualiteit  o`Í  kritiek
op  de  godsdienst   (  beide  zijn  onderwerpen,  waar  kin-
deren  belang  bij  en  belangstelling  voor  hebben  )
in  een  kinderstuk  behandelen  best  noodzakelijk  is,
als  j.e  het  objektief  bekijkt,  maar  dat  die  onderwer-
pen  een  grote  kans  in  zich  bergen,   dat  je  door  on-
derwijzers,   schoolhoofden,   ouderraden  of  schoolbe-
sturen,  pastoors  of  politicimet  éénkiap  uit  de
school  geveegd  wordt.

Eeris  waÏ.en we  het  op  het puri  ,  dst  áe  sínáái.e  (  áe
dksk:ussi,e  over.  en  áe  zor.g  voor.  eïk,acms  wer.k  )   er.voor.
moet  zor.gen.   da:±  we  eï:kaa:r.  veeL  gemakkeLi,äkey.  ri,ndJen
tn  de  bepaltng  vam  eem  stc[±egóe  voor.  de  verdedi,gbng
vci;n  eïkaar.s  wer.ík  -  da:±  we  ez,kaaÏ.  veeL  meer.  l<redket
á:uÏ.'i)en  gevem  í,n  áeze,  zaak.

HOE   BREED   WAS   JE   PODIUM   OOK   WEER   ?

"Verspreiders  en  organisatoren",  degenen  die  het
publiek  van  de  strijdkultuur  direkt  organiseren,
zouden  anders  -  of  liever  intenser  bij  het  werk  van
het  Kultureel  Front  betrokken  moeten  worden.  Ze  wor-
den  nu  gekonfi.onteerd  met   groepen,   die  éénmaal  komen
§pelen  voor  een  publieksgroep,   die  zij   regelmatig  in
huis  hebben,   en  waar  ze  een  eigen  verantwoordelijk-
heid  voor  hebben.   Wanneer  de  strijdkultuur  zo'n
zwaar  punt  naakt  van  het  betrekken  van  het  publiek
bij  de  totstandkoming  van  strijdkultuur,   zullen  de
publieksorganisatoren  in  eerste  instantie  veel  sy-
stematischer  bij  het  werk  betrokken  moeten  worden:
bij  de  organisatie  van  toetsgroepen,  bij  de  evalua-
tie  van  de  werking  van  stukken,  bij   de  follow-up. . .
Strijdkultuurgroepen  zien  de  publieksorganisatoren
vaak  nog  teveel  als  internediair,   als  doorgeefluik
naar  het  publiek  en  nog  te  weinig  als  kameraad  of
potentiele  kaneraad.   Het  is  in  ieder  geval  niet  erg
motiverend  voor  de  verspreiders,   die  veel  te  vertel-
1en  hebben  over  het  publiek  van  de  strijdkultuur,

Met   de   menigte   rond   de   kar   bleek   de   studie
van   beide   klowns   nuttig   en   met   wat   hulp   7an
de   man   kwamen   de   klowns   tot   een   krachtige
ondersteuning   va.n   de   aktie.    A11een   de   re-
censent   van   de   Volkskrant   was   niet   tevreden.

en  over  het  werk,   dat  ervoor  gedaan  zou  moeten  wor-
den,   dat  het  kontakt  met  de  gezelschappen  beperkt
blijkt  tot  het  voor  de  twintigste  keer  beantwoor-
den  van  de  vraag:"Hoe  breed  was  je  podiun  ook  al
weei.?"  Strijdkultuurgroepen  zijn  vaak  nog  te  veel
burgerlijke  kultuurproducenten,  die  in  hun  repeti-
tieruinten  allerlei  dingen  bekokstoven,  die"pan-
klaar"  aangeboden  worden.

Een  tweede  belangrijk  punt,   vanuit  de  verspreiders
gezien,   is  een  koördinatie  tussen  de  verschillende
groepen,   bijv.   over  voor  wíe  ze  in  het  komend `sei-
zoen  een  stuk  gaan  spelen:   het  ene  jaar  hebben  ze
allemaal  een  buurtstuk  en  het  jaar  daarop  allemaal
een  vrouwenstuk.  Natuurlijk,  de  vaart,   die  er  in  de
vrouwenbeweging  komt  te  zitten  rechtvaardigt  best
meerdere  vrouwenprogramma' s,   die  het  vrouwenpro-
bleem  en  de  vrouwenstrijd  steeds  vanuit een  andere
hoek  benaderen,   maar  met  een  minimum  aan  koördinatie
zouden  de  groepen  en  het  publiek  gediend  zijn:   je
slijt  je  produkten  beter,  wanneer  je  na  elkaar  voor
een  publieksgroep  speelt  en  zo  een  kontinuiteit  iri
de  ondersteuning  van  zo'n  beweging  door  de  strijd-
kultuur  brengt.  En  ook  het  effekt  van  de  totale
strijdkultuur  zal  dan  groter  zijn,   dan  wanneer  je
met  z'n  allen  in  een  en  het¥zelfde  seizoen  op  de-
zelfde  publieksgroep  springt.

De  í,msc:hákeLb:i'ig  vcm  de  pubLóeksorigari,sakor.em  bi,á
áe  opbow  van  áe  strrih>h<Ódl<:ultu:ur.,   aLs  ver.£egemoor-
di,gers  vci:n  de  beLa:iíigen  vcm  het  stri,ád:kuLÍ;:iáiÁ:rrpubLí,ek.
ém  het  maken  vam  een begbn  aan  een  áer.geLáól<e  koör-
di,ria:tie  zou btmen het KiÁ:1Í";r'eeL  Fr.orï±  eern pLaa±s
kumen kr.óágen3  wameer het  Fr.cmt  een  orgarisatie~
vorrri  aa:meemt,  waar.bn  ón` sekti,es  tonee7,gr.oepen,
fóïmer.s,  rrruzi:ka:nÍ;en,   etc.  ``en  ook  de  ve;spr.óódi:r.s
l"m  gezairie7,óáke  beLcmgen  en  pr.obLe:rrien  bestiÁÁier.en  en
bedksk:ussóer.en,   orri  da:m  georgctri,seerder  í,n  het  br.edÁ3
Froni;  l"n ónú,ehÍ;en  en wensen naai:.  vor.en  te kumen
br'e:rigem.  Een  áergez,óóke  strru,kbuur.  zor.gb  er.  ook
voor.  daÍ;  áe  di,sl<ussi,es  tn het  Fr.ori,±  rrieé  over.heer.st
wor.den  dí)or.  di2  bnbr.erig  van  toneetmak,er.s,  maar  dak
er.  een  eve"riehti,geï.  verdÁ2Zí;i!ig  vam  áe  i,nbreng  vcm
aL7,e  strrtád:kJÁ1tuur.vo]men  toÍ;  sbcïná l<oiïï±.   in  de
r.ealó±eí,t  í,s  een  dergeLóál<e  st:rukéiÁ:iár  al  rni,rrof-meer'
aan  het  orï±sbacm.   (  De  ftz,mer.s  en  de  koren  hÍ3bben
eí,genlí,ák  al  zo 'n  scüriemer;kringsver.bcmá. )

i,Een  derde  belangrijk  punt,gezien  vanuit  de  versprei-
ders,   is  de  zorgzaamheid  waarmee  je  als  gezelschap
de  plaatsen  uitkiest  waar  je  wel  en  waar  je  niet
speelt.  Wanneer  je  in  een  schouwburg  speelt,   kun  je
niet  tegelijkertijd  in  een  buurthuis  spelen,  en  elke
voorstelling  in  een  schouwburg  is  dan  ook  een  gemis-
te  kans,  on  te  komen  tot  een  vastere  relatie  met  je
publiek.   Een  hechtere  samenwerking  met  de  versprei-
ders,   vanuit  een  gezamelijke  verantwoordelijkheid
voor  het  publiek  van  de  strijdkultuur    en  vanuit  een
gezamelijke  doelstelling,  kan  ervoor  gaan  zorgen,
dat  niet  alleen  de  produktie  naar  ook  de  akwisíetie
van  de  strijdkultuur  ''een  bevrijd  gebied"  wordt
en  onder  de  kontrole  van  de  po}itieke  doelstelling
van  de  strijdkultuur  gaat  vallen.

EEN   AGENDA   OF   EEN   STUDIEBLAD   ?

Tenslotte  hebben  we  in  het  gesprek  van  de  13de  april
een  aantal  opmerkingen  gemaakt  over  de  funktie,   die
het  blad  van  het  Kultureel  Front  moet  hebbeh  in  het
totaal  van  het  werk  van  het  Front.

Uit  de  diskussie  zijn  drie  funkties  naar  voren  geko-
men,   die  elkaar  voor  een  deel  aanvullen  en  elkaar
voor  een  deel  uitsluiten.   A11ereerst  werd  gezegd,
dat  er  een  gi.ote  behoefte  bestaat  aan  een  agenda  van
aktiviteiten  van  alle  strijdkultuurgroepen,  die
tweewekelijks  vei.schijnt  en  waarin  -  gepopulari-
seerd  -  de  ontwikkelingen  en  diskussies  binnen  het
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!Front tevolgen  zijn  voor  een  zeer  brede  groep.
Met  betrekking  tot  de  studiedagen  werd  gezegd,   dat
het  blad  veel  beter  de  diskussies  zou-moeten  bege-
leiden,  door  vóór  de  studiedagen  alvast  in  te  spelen
op  de  diskussies,   door  de    inleidingen  ''leesbaar"
af  te  drukken  en  door  voor  een  goede  verslaggeving
te  zorgen.   Als  derde  funktie  werd  aangegeven,   de
funktie  die  de  huidige  redaktie  op  dit  moment  na-
streeft:   een  autonoon  moment  van  studie  en  theorie-
vorming,  dat  de  focus  van  het  Kultureel  Front  ver-
breedt.  door  gegevens  uit  verleden  en  heden,   die

`belangrijk  zijn  voor  het  werk  van  de  strijdkultuur-

groepen,  te  systematiseren  en  te  interpreteren;
door  diskussies  op  gang  te  brengen  tussen  groepen
met  dezelfde  "deeltaak"   (  bijv.  kindertheatergroe-
pen  );   door  eenpodium  tezijn,  waarop  met  tegenstan-
ders  in  debat  gegaan  kan  worden,   e.d.

De  ákskussèe,  waaÏ.vcm  ái,t het  ver.stag  í,s,  werá  ge:hou-
áen  tn F:údhoven  en heeft  ínbee  w:uÏ.  en .een l<ij)ar.ti,er.  '
gedk-á.
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§.   11et  t®k®n®n  ®n. v®rt®koTi.n  von   h.t
p®rsp®kti®f
Een  voorbeeld.van  hoe  kriticí in  de  diskussie
binnen  het  gezelschap.een  rol  kunnen  spelen
is    de    wii.ze    waarop    H.urkmans,   .Arian    en
Blokdijk  het  pölitieke  dilemm~a  van  ons  werk
herkennen  en  omschrijven..  Het is steeds onze
bedoéling    dat.  we    in    onze    stukken    niet

.blíjven    steken    in    de    individuelB    a§pekten
van  onderdrukkihg  en .uitbuiting,  maar er naar
zoeken  om  die  individuele  aspekten  te  laten
zien   als   het   produkt   van   een   totale   histo-
risch   gegroeide   struktuur.   Daarbij   zullen   we
als  we  wegen  tot  een  oplossing  suggereren
steeds  zoeken   naar  die  strategiee..n,  die  niet
alleen  de  strijd  voor  deeloplossingen   op  de
dagorde    stellen,    die    op..  zich.  ge.i.ntegreerd
kunnen  worden  in  het  kapitalistisch  systeem.
Ons   inziens   vertekenen   die   deeloplcissing.en
het   perspektief  van   de   strijd.   Het   werkelijk
perspektief   ltan   alleen   aangegeven   Worden
middels  strategieé.n  die  de  dyr?amiek  in  zich
hebben  om  het  totaal  van  het  kapitalisme  te
•oride.rmijnen,  en  steeds  meer  mensen  bij  díe
strijd  te betrekken.
'Een    hondsmoeilijke    gpdracht'    zeggen    de

drie   kriticl.   Met  name   zo  moeilijk  omdat  de
arbeider§strijd   in   Nederland,   sinds   Den   Uyl
op  het  Catshuis  zit  tot  een  minimum  terug-
gelopen   is   (ook  al  gaat  het  op  dit  moment
opnieuw  rommelen,  oridanks  de  remmen  van
de.  vakbQndsleiding   en   de  traditionele  arbei-
derspartij   -  de   PvdA   -   op   de  .werkende
k,asse).
De  doorgang van  de  radikalisatie ondèt  brede
lagen van andere milieus (studenten, soldaten,
boeren  .  .  .)  stagneert  relatief.
Dat  wil  zeggen,  dat  er  een   kloof  ligt.tussen
het    bewu§tzijn.  van    brede    lagen    van    ons
publiek  en   het  perspektief  dat  wij  aan  onze
stukken  zouden  willen  geven.  Hoe  dat  dilem-
ma   uitgedrukt  wordt  in  ons  werk  willen  we
uitleggen   aan   de   har]d   van   de   voorstel.ling
•Houdt   Den   Dief,   (éen   Feireaiístisch   Famiiie-

drama  over  Krisis  en  Werkloosheid'). De  pro-
blematiek   van   'overproduktie'   en   `werkloos-
heid'    Wordt    toegespitst    op    de    gang    van
zakeri    bij   de    ENKA.   We    namen    dat   con-
crete  geval  omdat  het  met  zijn  voortdurende
reorganisaties  en  de  manier  waarop  die  sub-
jektief  erv~aren  worden  door  de  arbeiders,  ex-
emplarisch   is   voor   veel   van   wat   er   overal
elders.in   ons   land   gebeuFi   in   de   ind`ustriéle
sektor.  Derhatve  is  de  ENKA  en  zijn  recente
histoiie   een   goede   basis  voor`een   sluitend
en   begrijpelijk   betoog.   Ma?r   die   voordelen
gelden  slechts  waar  het  de  manipulaties  van
de  bedrii.fsleiding  betreft,  de  handeh.n.gen. van
de vakbondsbureaukraten  en  de wijze waarop
de   arbeiders   een   en   ander   subjektief   (indi-
vidueel)   ervaren.   Op   het   vlak   van   autono-
me  arbeidersstrijd,` de  organisatie  daarvan  en
het   perspektief   dat   die   strijd   zou   moeten
geven    op    een    socialistische    maatschappij
geeft  dat  voorbe?ld   maar  weinig   informatie
en   inspiratie.   Dat'   betekent   dat   wij,   als   we
willen    ontsnappen-   aan    het   gevaar   om   de
machteloosheíd,   die    groeit    mét    de    werk-
loosheid,   te   bevestigen,   moet_e`n   putten   uit
perspektieven,   die   historisch  en   geografjsch

//
tamelijk    ver   ivan    de    Nederlandse    situatie
liggen,  en  daardoor door  het  publiek  als  min-
der  konkreet  worden  ervaren.  En  dat  is  dan
het   politieke   dilemma   ten   voeten. uit!   Het
tekenen-van,een  juist  politiek  pQrspektief  be-
tekent.  dat  je   het   gevaar  loopt  om   over-  de
.hoofden   van   je    publiek   heen   te   schieten;
het verzwjjg?n  van  het juiste  perèpektief -  of
het  vertekenen  van  het  perspektief  door  het

X:a|eegegnenbáË:rkieetbi:|a*geerRsii:.iíáeiäic|á:íbj;
betekent   dat  je   grotere   mogelijkheden   hebt
om    aansluiti.ng    te    vinden    bij    het    publiek,
maar  uiteindelijk  misleid  je  dat  publíek  dan.

Overigens  suggereert  de   kwalifikatie  van  de
drie   kritici   'De   uit   Belgié.  geïmporteerde   ar=
beidersra.de.n,  die  voor  Nederland  als  altern.a-
tief  gezocht  aandoen',  dat  r`et  hier  gaat  om
een  willekeurige   inplanting  Van  een  exotisc.h
perspektief  in  de  Nederlandse  situatie.

Afgezien   nog  van   het  feit,  dat  we  .ook  met
de   'arbeidsraden'   als   perspektiéf  gekonfron-
teerd  werden  in  de  gesprekken  met  de  voor-
hoede   van   Enka-arbeiders,   moeten   we   hier
toch  rechtzetten,  dat  het  idee  van  arbeiders-
raden  een  Belgische  uitvinding  is: overal  in  de
wereld   duikt  het  op  waar  de  arb-eidersstrii.d
in  een  beslissende  fase  komt,  in  het  Rusland
van   het   begin   van   deze   eeuw,   in   het   Ch.rii
van    voor    de    coiipe,    in    Angola,    Portugal,
Spahje  . . .  Uiteraard,  waat  de  kern  van  een
socialistisctie    maatschappíj    een    produktie~
wijze  is  onde.r beheer en  in  bezit van degenen
die  het  werk  doen,  schuilt  i.n  d6  arbeidsraden
de  strategie   naar.  en  het  perspektief  op  een
socialistische  maatschappij.

Blijft   tiet.  probleem,   dat   de   uitbeelding   van
dit  perspektief  voor  Nederlands  publiek  nogal
abstrakt  is.   En   vanzelfsprekend   betekent  de
keuze,  om  dit  perspektief  toch  te  tonen  eeri
vormbreuk  met  het  konkrete  verhaal  over  de
momentele.reorganisaties.van  de  ENKA.  Het
blii.ft   moeilijk   om   dat   perspektief  te   spelen.
(We herschrijven op dit moment het ein.de van'Houdt  den  Dief',  op  grond  van  de  ervaringén

met  het  stuk,  het  afgelopen  seizoen  en  zitten
dus  mjdden  in  deze  moeilijkhede-n).).  Maar  is
dat   een   reden   om   het  weg   te   laten,   zoals
Gerardjan   F!ijnders   suggereert  in   de  TT-dis-
kussie   van  `april   '76.   ('Kiin   je   dan   de   kon-
klusie  trekken  dat  het  brengen  van  een  ruime
allesomvattende  politieke  boodschap  níet valt
te   rijmen   met  effektief  toneel?`)  We  hebben
het  gevaar  Hervan,   n.l.   dat  je  je  publiek  op
een  dwaalspoor  zet,  al  aangegeven.  Ons  in-
ziens  is de  weg om  dit  dilemma  op  te  lossen
ge.legen   in   een   stuk   dat   dat   perspektief  op
een   logische   wijze   uit   de   eigen   ervaringen
van  het  publiek  laat  o.ntstaan  en  uit  de  beste
interpretaties  die  ze  daar  zelf  aan  geven.
We  hopen  dat  stuk  spoedig  te  maken.
Vóor  Proloog:

Fi.ióda  Pittoor9
Joop  l{eesmaat
Jan  Coi.nólis  Nootonbóom
Jan  Smoots  (rod.)
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Aktiverend  Volkstheater ,
Beekstraat  25 ,
Breda . ' 076-145078 .

Amsterdams  Stadsjournaal ,
Postbus   1379,
Ansterdam.   020-257129.
Kantoor:   Keizersgracht  724.

Discus ,
Gouvernestraat  133 ,
Rotterdam.  010-363473.

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

GLTWEE ,
Capucijnengang  6 ,
Maastricht.   043-17764.

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

Kollektief  lnternationale  Níeuwe  Scène,
Hertstraat  7,
2100  -Deurne.   031-251777.

Konsumententoneel ,
Gener-aal  Foul`kesweg  1,
Wageningen.   08370-11995.

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

De  Leerling,
Van  Leeuwenhoekstraat  80,
Den  Haag.

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

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

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

De  Nieuwe  Komedie,
westduiriweg  23o,
Den  Haag.   070-547104.

Oktopus ,
Keizersgracht  138,
Amsterdam.   020-238195/243147.

Polkin'
Nieuwe  Prinsengracht  78,
Amsterdam,   020-250840.

Posjet,
Academielaan  9,
Tilburg.   013-681269.

Proloog,
Willemstraat  72,
Eindhoven.   040-510236.

S.ater '
Heintje  Hoeksteeg  8,
Amsterdan.   020-241887.

Socialistisch  Koor  Soliedair
St.   Vincentiusstraat  12,
Tilburg.

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

Stiktog,
Bedumerstraat  99,
Groningen.   050-778778.

Het  Ti.ojaanse  Paard,
Gratiekapelstraat  7,
2000  -Antwerpen.   031-324606.

De  Voortzetting,
Singel  95'
Amsterdam.   020-930750

Vi.ije  Circuit,
Utrechtsedwar.sstraat  72.11,
Amsterdam.   020-251836.

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

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

Sekretariaat  Kultureel  Front ,
P.a.   Rasa'
Pauwstiaat       13a,
Utrecht.   030-316040.
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