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dndoudckrfet.„
DE  BEDREMMELDE  DREMPELZOEKERS.   naar   een  arti~

kel  met  een  mooie  titel  van  Hugo  Gijsels.
HEN   MIJI.PAAL   VAN   BEN   WET.  .  .   OF   GEWOON..    BEN

KANJER  VAN  EEN  TITEL.   Lieven  Lenaer±s.

TEATER  irl.s   VOORHOEDEGEVECHT.
Daan  Bauwens  gaf  al  een  bespreking  in
``De  -Morgen"a   over   "Dralnatische  Akkoord"
n014.

TIEDRIE. . . SYNTHESE   VAN   REIZEN, ZOEKEN,PROBEREN.
Agnes  Hollanders

HET   SURINAAMS   VOLKSKULTUF{EEL   ASSEMBI,EE.
Annemarie  Notenboom

DE  REI..   Kries  Dejonckheere  en  Mark  Zijs

DE  OPLOSSING. (over  Werk  in  Uitvoering)

NEEN!      (over  Vrije  Workshop  Theater  Keulen)

EL  ISTAQLAL.   Paul  De  Brugne.

MOUSSEMS   IN   DE   LACE   LANDEN.   Paul   De   Brugne

IMMIGRANTENFESTIVALS   IN   EUROPA:    VAN `FOL-
KLOF{E   NAAR   STRIJDKULTUUR.

Luc  Versmissen.

ZWART  OP   HET   WITTE   DOEK.   Luc   Pien

TIJDELIJK  TOEGELATEN.   (aE[nbod  Bevrijdings-
films)

EEN   RACISTISCH  VINGERTJE   IN   DE   PAP.   vw.

DE   SCHOOL   GAAT  OPEN. . . (Beraber/Mohadjirin)

DE   SCHOOL  GAAT  TOE. . . (over  een  uniek  be-
geleidi:ngsprojekt  in  Borgerhout)

enkele  ClgrsE  UITSPRAKEN.   Punkers  over
racisme.                                Chris  De  Leg.

DE   SCHRIJVER  VAN    `REDS`    INVESTEERT   IN
`BLUES'.                                   Paul  De  Brugne

WAT   ZuliliEN   WE   SCHILI)'REN,FEBRTARI   LANG? . . .
over  het  Februari  Kollektief .

Bernd  Lehmann

REMEDIES   TEGEN   DE   BRUINE   ZIEKTE?
(ui£'Sociaal'  pikten  we  waf  goede
literatuur )

DE   WEHEljD   OP   ZIJN   KOP.

LIJSTJES. . .  van  kulturele  migrantengroe-
Pen

va.n  kul±ureel-front-leden met
prQgramma`s  tegen  racisme

van  k.omi±ee-' s . . .
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ko[ofoon..
Kultureel  Front  is  het  driemaandelijkse
tijdschrift  van het  Kultureel  Front,een
organisatie  van  producenfen  en  versprei=
ders  van. kultuur.  Alle  aangeslo€en  groe-
pen  willen  in  hun  werk  een  anti-pa±riar-
chaal  en  an±i-kapitaris±isch  standpunE
innemen.  In het  KulEureel  Front  steunen
ze  elkaar  bij  de  opbouw `en  de  verdedi- .
ging van  de  strijdkultuur,  en  dit  zowel
op  het  vlak van  theater,  muziek,  en  li-
teratuur  als  dat  van  plas±ische  kunsten.
De  abonneinen±sprijs  vpri  dit  blad  be-
draagt  20 ,gulden  of  300BF  voor  vier
numlners,  ¥erzendkosten  inbegrepen.  J?
kan  jezelf  abonneren  door  een briefje
te  sturen  naar=
-Kultureel  Front-Vlaalideren=  Provincie-
stra.at  119,2000  Antwerpen,.

-Kultureel  Front  Nederland,  via  RASA,
Pauwstraat  `13a,   Utrecht. .

Respekfievelij ke  rekeningnullilners =
001-0953438-04  van  ``Kultureel  Front-
Tijdschrift/Provinciestraat,Antwerpen
postgiro  4050943  voor  Nederland.
Dit  tijdschrift  is  oak verkrijgbaar  in
de  betere  boelthandel  voor  6  gulden  of
100   F.

De  redaktie  van  dit  nulllmer  werd  ge-
voerd  4dror  Tinus  Schneiders,  Chris  De
Leg,  Viona  Westra,  I,uc  Pien,  Paul  De
Brugne,  Luk  Versmissen,  Lieven  Le-
naerts,  Eddy  Janssens   (Studio  Stron±) ,
Ma;leen  Van-  Egnde   (on±goochelde  Fri;;)
Jan  Lambrechts  en  Reality  Mucus  Pro-
ductions.  Kries  I)ejonckheere.
Anne  Marie  Nootenboom,  I,ieke  Van
Dugn,  Jam  Smeets,  he±  februari-kollek-
tief,,

eindredaktie:  viona  westra

TIJDEI.IJK  TOEGELATEN   ontleenden  we   aan
de  Canadese  Film  5  Milliards  d'hormes.
(zie  desbetref fend  artikel  in  dit  blad)

editorlaal..
De  krisis  maakt  de  mensen  niet  vriendelijker.
Integendeel:   de  zelf-bescherming,   de  indiviT
duele  terreinafbakening,   is  een  proces  dat
veel  duidelijker  te  merken  is. . .maar  eigen-
1ijk  ook  veel  gemakkelijker  is  dan  bet  soli-
daris eringsproces .
De  eerste.beweging  haalt  met  gemak  een  aan-• tal  oude  koeien  uit  de  gracht. . .waarvan  ve-
len  dachten  dat  het  zaakje  toch  wel  zachtjes-
aan  geregeld. . .en  begrepen  werd.
Maar  plots  hebben  vrouwen  .weer niet  dezelf de   .
rechten  als  marmen   ("ze  pakken  ons  werk  af ")
en  plots  hebben  vreemdelingen  bier  niks.nieer
te  maken   ("ze  pakken  ons  werk  af ") ,   en
plots  staan  diverse  stukjes  van  de  arbeiders-
beweging  tegen  elkaar  in  de  arena  omdat  de
ene.,  sindikaal  meer  bereikt  hebben  dan  de
andere. . .en  dat  tot  duidelijk  misnoegen
leidt. . .
Het  racisme  is  een  ontstellend  verspreid
gevoelen  dat  door  vele  6uderen. . .en  meer
eh  meer  ook  door  jongeren  met  verbijsterend
gemak  wordt  geuit.  Het  kent  zovele  grada-
ties,  van  bepaalde  reserves  tot  kleurlingen
tot  en  met  de  reinste  rassenhaat,  dat  ieder-:
een  er  wel  een  graadje  in  kan  vinden  dat
hij   zonder  verlies  van  zijn. waardigheid
durft  te  tonen.   .
Onrus tbarend !      -
Met  Hitlers  praktijken  hoeft  men  het  nog
niet  een.s  te  zijn,  maar  een  Darwin  was  toch
een  wetenschapsmens  waar  je  niet  naast  kunt
kijken.  Hij  wordt  populair,  Darwin,   temeer
omdat  zijn  theorie  zich  leent  tot  allerlei
pseudo-wetenschappelijke  uitspraken  waarin
de  Ubermensch  weer  de  hop  opsteekt  en  de
"wilden"  bet  uitroeien  waard  zijn.  Dit
laatste  zou  dan  moreel  nog  krinnen  verde-
digd  worden,   omdat  bet  een  soort  natuur-
1ijke  selektie  zou  zijn,   op  basis  van  mo-
rele  superioriteit  van  bet  overwinnende  ras.
De  belangstelling,   de  sympathie  en.  bet  en-
thousiasme  voor  volkeren  en  kulturen  van
andere  landen  moet  dan  ook  voor  Darwinisten
een  doom  in  bet  oog  zijn. . .zelfs  tegenna-
tuurlijk.  Van  Darwin  naar  rassenhygianis-
ten  en  naar  fascistische  rassentheoriean  is

•het  dan  ook  maar  66n  stap.

De  tegenbeweging  zal  bet  moeilijk  hebben:
anti-racisme  is  namelijk  geen  gevoelsuiting,
maar  een  rustig  beredeneerde  overtuiging,
die  je  niet  aan  heetgebakerde  racisten.kwijt-
kunt.   Hoe  we  in  onze  moeilijke  taak  ook  de
kultuur  en  de  strijd  kunn€n  inschakelen,
pogen  we  aan  te  tonen  in  een  aantal  voorbeel-
den  uit  de  theaterwereld,  de  muziek,  de  li-
teratuur,   de  film,  de  plastische  kunsten...
Meer  nog:   al  deze  groepen  willen  zich  effek-
tief  inschakelen  in  de  akties  tegen  het  racis-
me.   Gebruik  ze  dug.

viona  westra
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®ebedemneldedrempelz;oekefa„+

was  de  titel  van  een  artikel  van  Hugo  Gijsels
in  SOCIAAlj,   over  het  verbaal  racisme  dat  bv.
vooral  in  periodes  van  lokale  verkiezingen
opsteekt,. en  dat  zich  nu  een  theorie  heeft
toegeaigend  om  dat  racisme  pseudo-wetenschap-
pelijk  te  verdedigen.  Er, zou  namelijk  een
grens  zijn  (die  men  zelf s  in  procentel).  durf t
uit  te  drukken)  aan  de  tolerantie  van  een
volk  tegenover-de, vreemdelingenaanwezigheid.
Dat   is.  de  TOLERANTIEDREMPEL,   en  die  wordt   al
dan  nie't  overschreden.  Wetenschappelijke  be-
wijzen  zijn  er  blijkbaar  voor  die  theorie
niet  nodig .... men  zou  van  een  racistisch  axi-.
oma  kunnen  spreken.

Nu  is  bet  teg`enwoordig  "in"  om  allerlei  so-  -
ciologische  termen  in  de  mond  te  nemen,   zo-
dat   ook  het  begrip  TOLERANTIEDREMPEL   gretig
voof  allerlei  soorten  zaken  wordt  gebruikt.
Dus   zonodig  ook  maar  om  bet  bestaan  van  de
vreendelingen-aanwezigheid  in  te  dij.ken.
Tegen  die  vreemdelingen  moet  lets  gedaan. . .
je  schrijft  ze  niet  meer  in  de  gemeente  in,
je  zet  ze  hun  huis  uit  of  je  zet  ze  de
grens  over. . .   Er  is  immers  bet  bezwaar  dat
ze .de   TOLERANTIEDREMPEL  van  de   autochtonen
overschrij den .
•Waar  komt  zo'n  merkwaardige  theorie  van-
daan,   zegt  Gijsels.  Hij  komt  bij   Salagnac
tere6ht,  die  zoiets  tracht  te  bewijzen  via
de  herhaaldelijke  aantasting  van  de  Franse
kultuur. . .om  dat  tot  bet  besluit  te  komen
dat  7%  van  een  andere  ras  en  kultuur  nog
net  assimileerbaar  is.  Meer  niet,   zegt  Sa-
1agnac .
De  echte  oorsprong  van  zo'n  tolerantie-
drempel  1igt  in  bet  soclaal-medische  vlak,
omdat  steeds  de  neiging, beef I  bestaan  bet
maatschappelijk  lichaam  te  vergelijken
met  een  organisch  lichaam. . .dat  ook  over-
daad  aan  vreemde  dosissen  afstoot. -(cf .
Marx-information,mars  82;     en  "Verdeel  en
Heers",   uitg.EPO)   En  als  we  dan  in  Ameri-
ka  zitten  met  zo'n  theorie  kan  je  al  ver-
wachten  dat  kwalitatieve  gegevens  snel  in
kwantitatieve  worden  omgezet.   Zo  bereken-
de  de  Chicago-school  dat  bet  ghetto-f eqo-
meen  optreedt  vanaf   10%,   zegt  Gijsels.

Dit  soort  uitspraken  haalde  pas  de  grote
pers  toen  in  de  jaren   '50  een  studie  uit-
1ekte  over  een  "toelaatbaarheidsdrempel".
Hen  studie  zonder  cijfermateriaal.  Meteen
was   bet  hek  van  de   dam:   de   TOLERANTIEDREM-
PEL  was  gelanceerd  en  kreeg  zelf s  diverse
skores  vanuit. diverse  hoeken:   10%,   20%...
zei  de  minister  van  arbeid  Massenet. . .
30%,   zei  men  in  medische  kringen.  .(NB:   hoe
lager  bet  procent,  hoe  duidelijker  de  wens
om  de  vreemdelingen  h;t  land  uit  te  wij-.
zen) . .

Ondertussen  was  de  theorie  echter  bekend,   zest
Gijsels   (ook  al  is  bet  woord  zelf  niet  in  een
woordenboek  terug  te  vinden) ,, en.wordt  ze  in•racistische  kringen  als  kapstok  gebruikt.
Hoe  erger  de  krisis,  hoe  erger  de  eigen  wel-`
vaart  wordt  aangetast. . .hoe  meer  rien,met  die
theorie  gaat  zwaaien:   de  gastarbeider  is  de
zondebok,   is  de  bedreiging. . .is  de  konkur-
rent. . .en  we  citeren  Gijsels:
". . .want  bet  is  niet  alleen  zo  dat  de  tole-
rantiedrempel  niet  bestaat,dat  hij  client  als
voorwendsel,  maar  wat  meer  is,   dat  hij  ver-
hindert  dat  men  kan  begrijpen  Vat  er  ge-
beurt.  Het  begrip  drempel  introduteert  een
verkeerde  generalisering,  een  volledige  niet-
6h.derscheiding,   een  sociologisch  berghok,
waarin  alle  konkrete  situaties,  alle  bij-
zonderheden  verwateren".

De  k6nf likten  tussen  autochtonen  en  gastar-
beiders  liggen  niet  zozeer  aan  bet  aantal
vreendelingen,   als  aan  het  vervormde  beeld    L
dat  autochtonen  van  zichzelf . . .en  van  die
vreemdelingen  hebben.
"Waarmee  ook  waf  ons  betreft  gezegd  wil  zijn,
dat  drempels  onzin  zijn,   en  dat  pogingen  ze
toch  te  introducaren,  thuishoren  in  syste-
men  die  evenmin  vies  zijn  van  tolerantie-
drempels  voor  mentaal  gehandikapten,   anal-
fabeten,   suikerzieken,   joden,  kormunisten,
epileptici  en  onvruchtbare  vrouwen".

Tot  daar  Hugo  Gijsels.

Tot  daar  de  theorie  die  Darwin  zelf  misschien
wel  graag  had  uitgevonden.  Ware  bet  niet  dat
dit  sociologisch  jargon  in  die  tijd  nog  geen
opgang  maakte. . .
Waar  blijft  de  strijdsociologie?

W,
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Wat  staat  i.n
''DE   WET   TOT   BESTRAFFING   VAN   BEPAALDE   I)OOR

RACISME   OF   XENOFOBIE   INGEGEVEN   DADEN'`?\                                                                 (307.81.BS   8.8.81)

Vrij  nieuw  voor  Belgi5.  Volgeris  somlnigen  een
mijlpaal  in het  recht.
Alleszins  een  kanjer  van  een  titel!
Deze  wet  ontlokte  heel  wat partij-politieke  en
parlementaire  publiciteit,  maar  scmige.n  zagen
hun  verwach±ingen  bedrogen,  toen  burgelneester '
M.Schrogens  van  Antwerpen  deze  wet  niet  aan-
greep  on  een  VMO-betoging  te  verbieden,  tegen
he±  stemrech±  voor  gastarbeiders.  We  schrijven
4.12.82.
Voor  onze  noorderburen=   de  VMO  is  een  uiterst
rechtse  vlaams-nationalistische  organisatie ,
geleid  door  een  aantal  ras (foei)echte  Hitler-
f anaten .
§1.    WAT   ZEGT   DE   WET?   WAT   MAG   EN   WAT   MAG   NIET?

Art.1  verbiedt  in  liet  openbaar  aanzetten  tot
diskriminatie,  haat  en  geweld  op  basis  van  ras,
huidskleur,  afkomst  en nationale  of  etnische
afstamming.  Dit  verbod  geld±  t.o.v.  individu-
en   (art.1,1°)  maar  oak  van  groepen   (art.1,2°).
Tegenover  groepen  geldt  trouwens  ook  het` ver-
bod  van  aanzetten  tot  rassenscheiding.  Even-
min  mag  II}en  aan  zijn  voornemen  tot  rassendis-
krininatie  in  het  openbaar  pul)1iciteit  geven.
( art . 1 , 3 a )

Tijdens  de  voorbereiding  van  de  wet  was  er  oak.
diskussie  om  diskriminatie  op  basis  van  sociala
afkomst  of  politieke  en  andere  opinies  te ver-
bieden.  Maar  dat  werd  niet  aanvaard,  omda± men
dacht  daarmee  de  vrijheid  van meningsuiting  in
het  gedrang  te  brengen.
Overigens  was  er  in  het  parlement  nogal  wat  te
doen  rond  de  vraag  of  deze  wet  zelf  geen  aan±as-
ting  was  van  de  grondwettelijke  vrijheden.   (Houdt
demokratie  de  vrijheid  in  oll]  racist  te  zijn?)
De  wet  was  al  in  de  kamer  gestemd,  ±oen  een  aan-
tal  kristelijke  senatoren  kabaal  maakten.  Er-werd
gevreesd  voor  een  ultiem  ver±ragingsmaneuver ,
maar  er  werd  een  dringend  advies  van  de  Raad  van
State  gevraagd  en  die meende  dat  er  niets  ongrond.
wettelijks  in  de  nieuwe  wet  verscholen  zat.
Art.2  verbiedt  in  het  openbaar  het  bedrijven`van

rassendiskriminatie  in  de  rpak±ijk=  bv.  via  bord-
jes  ''verboden  voor  noord-afrikanen''.  Zoie±s  wordt
strafbaar.  Dus=  niet  enkel  het  aanzetten  tot,
Inaar  ook  de  ef fektieve  diskriminatie  word±  straf-
baar  gesteld,  maa-I,  gek  genoeg,  dit  laatste  is
minder  zwaar  dan het  aanzetten  tot  diskriminatie.
Zo  riskeert men  bij  effektieve  diskriminatie  een
gevangenisstraf  van  8  dagen  gaalide  tot  3  maanden
en/of  een  geldboete  van  26F  x  60  tot  200F  x  60
(ongeveer  tussen  75  en  600  gulden) .  Maar  het  aan-

.zetfen  tot  diskriminatie  s€raf±  tot  6 maanden  en

.beboet.tot  500F  x  60   (ongeveer   1500  gulden)I
De  we€gever  gaf  de  wens  te  keunen  dat  de  maximurn-
straffen  niet  te  hoog  zouden  zijn,  en .dat  de  wet
meer  een  pedagogiscir;e  betekeni; zou  habben.   (wat
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dat  ook mag  betekenen,  want  heeft  de  wet  dan
niet  eerder  een  publici±iire  waarde,  zodat
de  parketten  ook  niet  te, vlug tot vervolging
moeten  overgaan! )
De  I.iga  van  de  Rechten  van  de  Mens  heeff  te-
vergeefs  geijverd  om  in  deze  wet  ook  te  laten
oBnemen  de  effek±ieve  diskrimi.na±ie  bij  het
zoeken  naar  werk  en  woongelegenheid.  Hoewel
het  door.  Belgi5  goedgekeurde  Verdrag  van  New
York  op  het  anti-racisme  ook  dit  soort  racis~
me  afkeurt,  is  het  Belgische  Parlement niet
zover  gegaan.  De  Belgische  minister  vaii  Jus-
titie  meende  dat  vreemdelingen  dan  zouden  be-
voordeligd  worden,  tegenover  Belgen..  men  inag
indmers  oak. Belgen  weigeren  zo`nder  ziqh  te
moeten  verantm;:borden.I-Een  fr=ai . arguriient!
art.3  dan,  verbiedt  het  behoren  tot  een

gioep  die  openlijk .rassendiskriminafie  en
rassenscheiding bedrijft  of  propageert.  Was
dat  wel  grondwettelijk,  vroeg.men  zich  weer
af .   Zou  -niet`enkel  de  vrijbei`d  van  menings-
uiting,  in?ar  ook  die  van  vereniging niet  in
hat  gediing `gebracht  worden?  Maar  d=  Raad
van  State 'zag  dit  gevaar  niet  en  zag het
ongrondwettelijke  vaii  dit  artikel  nerrfens.
En  dit-is  dan  de  achillespees  van  de  wet,
want. teikens  men  deze  wet  wii  toepasi6n-,
krijg  je: weer-dezelfde  diskussies:   als  de
burgemeester  een  VMO-betoging  verbieqt,
ova:rtreedt  ze  dan  niet  de  vrijheid  van me-
ningsuiting  of  van  vereniging?  OQk` voor  `een
reciitbank  zou  het-,  alwieer  over  deze  kwestie
9aan . . .
art. 4 =  verbiedt  rassendiskriminatie  `door

z=ii3it-ei:ar-ii;-;i--=ienbare  officieren.   ( isunneh,-i-=irir:ige  burgem=esters  ob  basis  hiervan  eeris

niet  aan  de  tand  gevoeld  worden?)
art. 5 .tihslotte  geeft  bepaalde. verenigingen

de  kans  om  een  proces  in  te.spinnen,  bij
overtredini  i.al;  aeze  wet.  Het  gaat .a.an  om
+ereniiiriien. "die .op  de.dag  der  feiten  ser
dert  i:en -minste  5  jaar  rechtspersoonlijkrieiq1

bezitten,  en  zich  statutair  tot  doel  stel-
len  de  re6hten  vim  de  mens  te  verdedigen  of
rassendiskriminatie  te  bestrijdan".
He±  eventuele. slachtoffer  van  de  disk:rimina-
tie  moet .zijn  akkoord  geven  aan  .die-vereni-
ging  on  da±  prices  in  te  spannen.   (kumen-vzir's .van  hit  kultureei  front  hun  statu.ten

ir=ii i-;--ai=~zin  wijzigen,  zodat  zij  na.5
jaar .... )                                  ***
•§2.   EEN   MI]I,pAAlj.`.  .   6-F   ENinL   HEN  `KAN:]ER  T,A`N

EEN   TITEL?__-------,-----------.------------------_-__--I
Deze  wet  viel  nie±  zomaar  ui±  de  parlem.en-
taire  hemel.  Glinne  heeft  sinds  1.966  reeds
6  dergelijke  wetsvoorstel.len  gedaan.   In  72
zag  in  Frankrijk  dergelijke  wet  het  leven,
maar  de  wagen  ging  in  Belgi€  pas  aan  he±
rollen na  een  aanslag  oil  een  schoolbus  met
jodenkinderen  in  Ant:we:pen,  i.n  de  zomer  van
1980.   In  hetzelfde  jaar  was  er  ook  de  aan-

slag  in  het  station  van  Bologria  en  in  de
Rue  Copernic  in  Parijs.   Op  20  oktober  80
greep  een  indrukwekkende  manifestatie  in
Brussel  plaafs.  Nog  geen  twee  maanden  later
wordt  een  noord-afrikaan  in  een  Brussel  ka-
fe'e  vermoord, door  een  lid  van  het  Front  de
la  Jeuri.esse ' (=  jongerenfron±,  een  afdeling
van  een  internationaal  georganiseerde  uiterst
rechtse  jongerenbeweging)  4  dagen  later,  op
9  deceHiber  80  wordt.een  wetsvoorstel  neer-
gelegd  door  de  regering  Martens,.   eeri  week
later  is  er  nationale  rouw  en `zijn  er  pro-
testmanifestaties.  De  wet  is  duidelijk  he±
resul±aat  van  een  strijdbeweging:
Maar  heE  blijft  een  gema±igde  wet.   In  woord
zijn  velen  akkoord,  maar  Vlaans.-Blok  en  UDRT
stemden  fegen ,   16  Volksuniemensen  onEhielden
zich,  err  er  waren  weer  vertragingsmaneuvers
van  katholieke  sena±oJren.
Last but not  least,  ook  de  arbeidefspartij-
en  waren  tijdens  de  laatste  gemeenteraads-
verkiezingen  niet wars  van  politiek  opbod  op
kap  van  de  gastarbeiders.  Ctridariks  de  fraaie
wet  worden  in  bevolkingsregisters  van  be-
paalde  `gemeenten  geen' Vreelndelingen  ingeschre-
ven   . . .  Of  is  dat  dan.hie±  onwe±Eelijk?
Eep  prodressief  6n  gematigde  wet  is  een  mes
dat  vaak:1angs  twee  kanten  snijdt.` Ip  Antwer: .
pen  word:t  h;t  parke±  wel  door  de  Joedse  lobb± ;
onder  druk  gezet  om  de  wet  toe. te  passen  op
militanten  die,  tijdens  de  isra61ische  bele-
gering  Vim  de  palestijnen  in  Be.iroet,  op  een

•'   Antwerps-a  sgnagoge  grafiti  hadden  gespoten.       \`
Ik wil rna  niet  uitspreken  over  de  opportuni-    .
teit  van  daze  vrij     ge±Soleerde  .aktie,  maar
de  houding van  h;t  p-ark.et  is  tekenend,  en

•   waakzaamheid  meer  dan` nodi.g!
Parlementairen  zeggeii  dat  ze  via  een.wet  een   ^.

mentaliteitsveran¢ering  op  gang`.willen  breng-  `.
en.  Wij  weten  dat  een  bestendige`strijd  ef-     .
fekti.ever  is.  En  de  kultuursektor  kan  hier
ongetwijfeld  zijn  bijdrage  toe  leveren. . .
De  ekonomische  krisis  zal  echter  onze  faak
niet  vergemakkelijken . . .

Lieven -I,enierts
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ife6tralbvoorhoedtgoncoht.

De   kBI`nachtige  titBl   van   .Ben   Even   si:ark  ar`-
tiE3kBl   van   de  jc]urnali§t-toneelsbelBr  DAAN
BAUWENS   in   de   Kultljurkra.*t   van   De   Morgen,
ec].zat.19  juni   E)2.   In  feite  meteen   eon   be-
§pr`Bking   van   hat   nummer   14   van   mAMATISCH
AKK00F{D,   gewijd   aan      immigr`antentheater`.
(Br`una   en   Zoon,   Utl`echt/Aartselaal`,1981,
191p.)   Ba.uwens   wijst   hier`E]ij   op   het   dubbBle
dc)el   van  dii:  teatel`:   de  eigBn  identiteit   en
kultuur  van   de   Btni§che   grc)Bp   vl-ijwar`Bn   6n
de   §tr`ijd,  tegen   vc]oroc]r`delen   en   racisme.
Het   I`e5ultaat   i§   dan   ook   zeE3I`   ver§chE!iden,
en   Br`   kc)men   vrij   veel   vc)or  dB   hand   liggende
F)rc)blgmen  bij   kijken.   E6n   ervan   i§   de  taal-
keuze,(eigen  taal   c)i  taal  van  'het   gastland)
eon   ahc]er  pl`cJbleem   i§   de   keuze   van   hat   on-
derwer`p:   kultuur-behc]uasgezind   of   eerder   in
sc)licjarisBrende  r`ichting?
Bc)vBndiE3n   gaat   het   meestal   c]m   amatBurgrcie-
pen,   met   meBr   banden   met   hat   vc]r`ming§werk
dan   met   het   professicJnele   teatE3rlE3ven.   Mc]Bt
jB   r`ekening   hc]uden   met   hat   PUE)liek,   of   mc]et
je   al§   tc)neel§pE3lE3I`  g1`   zelf   wijzer   van   wor-
den?   Even   r`Balistisch,   zegt   Bauwens:   wij
kijkBn  met   traditionele  ogen   en  met   eon
hang  naar`  estetische   en   kulturele  genc]eg-
doening.   En   daar`  mo9ten   ook   die   teatE3r`tjes
maar`   r`ekBning   emE3e   hciuden,   vindt   hat   pu-
bliE3k.   Maar   wet   dc]e   je   als   grc)Bp   al§   je   diE3
Wester`:a ''kultuur  amF)Br   kent?

In   het   bog.k  veel   aandacht   voor   hat
Car`ibi§c3h   teater, (zie   eldE3r`s   in   dit   nummer)
Bn   voor`   de   eigE3nheid   en   hogs   kwaliteit5n
van   een  groep   als   Tiedrie   (zie  ocJk  hat   in-
terview  met   Br`ulin   in   c]it   blad).   Maar`   de
makers  van  dit   soort  theater  zitten  met
het   F)robleem  dab   zij   zich  moeten   aanpas-
sen   aen   de   nc]I`men   van   de   sub§ic]iegBvers:    dE3
stukken  mc]Bten  begrijpBlijk  zijn   en   niet  al
te   Bxotisch-vr`eemd.

Ook  aandacht   voor  het   immigr`anten-
theater   in   Belgi§,   waarover`  Paul   de  Br`uyne
hat   c]c]k   eldel`§   in   dit   nummBr`   heeft.
Wat   dB   aanbBVBling   bE3tr`eft   c]m   dit   nummer`
van   Dr`amatisch   Akkc]or`d   tE31E3zen,    kunnen   wB
cJns   gE3wc]c)n   achter   de   woorden   van   Daan   Bau-
wen§   scharen:
''DE    KEUZE    VAN`  DE   FiEDAKTIE   V00F{    HET    THEMA

IMMIC;RANTENTHEATEF3   WIJST    EROP    BAT    BIT   THE-

ATER   FEN    V00RHOEDEGEVECHT    LEVEF{T,    NOG    NIET
VIA   THEATF3ALE   Hoot;STANDJES    MAAF3   POLITIEK
EN    SOCIAAL.    WIE   IETS   VERDEF3    KIJKT   DAN    EEN

ERNEST   CLAES-BEWERKIN6   LAN6   IS    (en   ja,    dat
kan   wat   aan§1epen)    MOET   BIT   DRUKWERK   MAAR
FENS   LEZEN".

D c) a n I

V'W.

%#c#¢v#%%#-gastr

Jullie  schelden  ''vuile  Turki"
maar  ik  ben  een  Marokkaan
en `mijn  land  is  van  Turkije
net  zover  als  hier  vandaan
daarom  zeg  ik=   "niet  ve±staan..."

Allah  is  machtig
Allah  is  groot
als  je  me  uitscheldt
breek±  i.e  jouw  poot."gastarbeiders"  heten  wij  hier.

Die  gastvrijheid  is  niet  vet!
in  het  land  waar  ik  vandaan.kom
krijgt  een  gast het beste bed  -
het  beste  eten  vborgezet.

Allah  is  machtig
Allah  is  groot
En  als  de  zon  schijnt
wordt  bleekneusje  rood.

Vader  werkt  voor  weinig  centen
in  een  wors±enll]akerij .
"varkensvlees  mag  ik niet  eten,   .
maar  als  je  daar  werk±",  zegt  hij
"1dst    je  ook  niks  van  die  bri.j".

Allah  is  machtig
Allah  is  groot
doe  jij  die  rommel
maar  zelf  o±  je  brood.

Waarom  ik  op  school  niet  lneekan?
ben  in  taal  geen  grate  held.
Maar  as  ik  in`±  Marokkaans  praat
snapt  de  meester  mij  dan  wel,
als  ik  hem  de  huid .vol  scheld?

Allah  is  machtig,
Allah  is  groot
heef±  ie  geen  tijd
dan  valt  meester  maar  dood.

Of  ik  terugga . naar  Marokko
als  ik  groot  ben,  weef  ik nie±.
Daar  geen  werk  -hier  werkloosheid=
hoe  het  er  ook  straks  uitziet
veel  verschil  maakt   `±  mij  nie£.

Allah  is  machtig
Allah  is  groot=
66n meter  veertig
en  straks  werkloos. . .

PROLOOG
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€iedrl¢eyndha6vanre{z¢n~zotdi~pnob¢m~„..
he±  kleine  exotisch  ingerichte  huisje  in
Hertstraat  te  Deurne  bi.j  Antwerpen,  vin-
we  Tone  Brulin,  bezieler  van  Tiedrie.   -

gingen  met .hem  pra;ten  over  zijn  ervaring-
inet  racisma  en  xenofobie.

De  voorgeschiedenis  van  Tiedrie  is  het  ver-
haal  van  Tone`s  leven.  Tiedrie  is  de  sgnthe-
se  van  vele  jaren  zoeken  en  uitproberen.
Heel  vroeg werd  Tone  Brulin  gekonfronteerd
met  het  kolonialisme.  Hoe  hij  op  de  program-
matie  van  een  stuk  van  Edmond  en  Jos  Jan-
sens  in  de  KVS  reageerde,  door  het  schrijven
van  "  Potopot",  kan  men  lezen  in  Dranatisch
Aklsoord  14  van  1981..   In  "Terug  naar  de  bron"
sch?tst  hij  de  toestand  tijdens  de  wereld-
tentoonstelling  in  Brussel  en. zijn  eerste
ervaringen  met  Kongolezen.  Na  een  toernee
doorheen  de  kolonie  kwaln  hij  iri  Pretoria
terecht,  waar  hij  zestien maanden  zou  ver-
blijven  als  akteur  en  regisseur  van  he£  Na-
tionaal  Toneel.
Door  zijn  vriendschap  met  Athol  Fugard  open-
den  zich  nieuwe  perspektieven,  die  nog wi'j-
der  zouden  worden  tijdens  een  verblijf  in
Ghana,  toen  een  knooppunt  van  pan-afrika-
nisme.  Deze  ervaring  droeg  niet  alleen bij
tot  een  snelgroeiend  inzich±,  iraar  tot  de
stof  voor  een  aantal. toneelstukken,  waarvan
`'de  honden",  eertijds  gepubliceerd  in  het
tijdschrift  Podium,  nog  steeds  als  leerboek
wordt  gebruikt  in. de  Vlaanse  scholen.  Het
werd  opgevoerd  door  KNS,   Theatre.du  Parc,
1e  Theatre  de  la  Collilliune  d'Aubervilliers ,
de  televisies  van  de  DDR,  Moskou  en  het    .
Na±ionaal  Toneel, van  Algerije.
'`De  honden"  is  een  dralnatisch  palliflet,  een
dokumentaire  over  een  zwarte  journalist
die  een  onderzoek  verricht  naar  verdwij-
ningen  in  de  Zuid-Afrikaanse  labour  farms.
Maar\ goed  toneel  is  niet  noodzakeli.jk  pain-.
flet`tair  of  dokumentalistisch,  meent  Bru-
1in.  Meestal    is  het  tedendeel  waar.  Anti-
racisme. hoeft  niet  noodzakelijk  de  boven-
toon  te  voeren.  Het  is  eerder  als  lets
vanzelfsprekends.  Het  is  verwerkt  in  al
zijn  produkties..
Met  de  premiare  van  "Potopot"  bij  het  Ne-
derlands  Kamertoneel  in  Antwerpen,  ver-
scheen  voor  he±  eers±  den  neger  op  de
Vlaanse  planken.  Het.was  Clive  Farell  uit
Sierra  Ijeone.  Later  zou  hij  meer  kleur-
1ingen  gebruiken,  o.a.  op  de  Vlaall]se  te-
levisie=  Fred  Busson,  een  fil.makteur.uit
Zuid-Afrika  en  Otto  Sterlnan.  En  hij   ging
naar  Parijs  om  fe  kj.jken  naar  repetiEies
van  ''Une  saison  au  Congo",  om  van  gedach-
ten  te  wisselen  met  de  schrijver  Aims

3cincul±''Kon[tt2lgtlgane6h"
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Cesaire  en  de  regisseur  Jean-Marie
Serreau,  omdat  hij  dit  stuk  in  Neder-
1and  zou  regisseren.

En  dan  twalli  natuurlijk  de  periode  van  de    Ne-
derlandse  Antillen,  waar  hij  denkt  aan  enkele
hoogtepunten=   de  mise-en-scene  van  ''Toela"
van  Pacheco  Doll]macasse  en  `'De  negers"  van
Jean  Genet.  Aan  de  ervaringen  van  de  Afri-
kaanse  uitbundigheid  en  vitalisme,  kon  hij
later  in  Maleisie  de  kennis  van  de  Aziatische
ingetogenheid  en beheersing voegen.

\
***

In  TIEDRIE  komt  hat  allemaal  samen.  In  het  pro-
gramlla  van  "Charkawa"  1ezen  we:". . .Te.midden.van  een  racisme  dan  zich  snel
verspreidt  wil  Tiedrie  zich  inspannen  om  idee5n
van  andere  kulturen bekendheid  te  geven.  Dit  in
samenwerking met  personen  van  de  derde  wereld.
Samenvyerking  wil  zeggen..   gelijkheid.  Gelijkheid
kan bevorderd  worden  door  de  diskriminatie .te
doen  verdwijpen.  Di.t  streven  ligt  op  de  weg  naar
een  rechtvaardige  samenleving.  Daarom  steunen
wij  de  iinmigranten  in  hun  rechtvaardige  eisen
en  de  vroowen  in  de  strijd  voor  een  waardige
positie  in  de  maatschappij".
Deze  enkele  duidelijke  zinnen  bevatten  zowel
de  ideologie  van  het  gezelschap  als  direkte
vingerwijzingen  naar  de  praktijk=
strijd  tegen  racisme,  strijd  tegen  de  kulture-
1e  xenofobie,  gelijkheid  en  samenwerking,  af-
schaffing van  bet  kapitalisme,  de  verdediging
van  de  rechten  van  de  imliigranten,  verdediging
van  de  rechten  wan  de  vrouwen. . .
TIEDRIE  houdt  er  niet  van  een  boodschap  te
verkondigen:  ±iedrie  reist  veel,  vergaarE  ken-
nis  en materiaal,  geeft  voorstellingen  en  en-
gageert  medewerkers  van  derde  wereldlanden.
In  Belgi5  en  irederland  werkt  het  gezeischap
met  i"nigranten  uit  Surinalne,  de  Antillen,  Ma-
rokko .
Dit  is  geen  gemakkelijke  opgave.  De  molen  van
de  administratie.maalt  langziam;  en  meer  dan
eens  stuit  men  op  irlokkades  van  werkvergun-
ningen.  Dit  belellmert  het  werk  van  TIEDRIE
uitermate,  net  z.oals  de  lage  staatssubsidie
van  drie  millioeri  die  net  volstaat  om  2  1/2
akteur `aan .te  hemen.  WIG  de  stukken  van
TIEDRIE  gezien  heeft,  weet. da±  dit  een  on-
houdbare  situatie  is.  Het  is  een  vakkundige
benadering n=ar  vorln  en  inhoud,  waar  subsi-
die  goed  aan  besteed  zou  zijn.

***

Misschien  zijn  er  die  Brulin beschouwen  als
zwerver  en  fantast,  en  zien  ze  niet  dat  er
een  evblutie  zi±  in  zijn  werk,  da±  £och  een
duide|ijke  logika  volgt..  `
Zo  heeft  het  Kongres. van  he±  Internationaal
Thea±eri.nstituut;  gehouden  in  Berlijn  in
1975  de.basis  gelegd  voor  de  oprichting  van
TIEDRIE.  Daar  miakte  Brulin  deel  uit  van  het
kormitee  van  de  Derde  Wereld,  als .afgevaar-
digde  van  Belgi5.

In het  verslag van  de  vergadering die  in
1981  te  Nicocia  werd  gehouden  en  waar  hij
Nederland  vertegenwoordigde,   1ezen  wet
" . . .The  Co:mmittee  of  the  Third  World  re-
corlimend  that  the  national  centers  of  the
ITI  support  the  theatre  activities  of  eth-
nic minorities  of  their  respective  coun-
tries . . . "
De  aktiviteiten  van  TIEDRIE  kaderen  binnen
een  internationale  beweging,  gesteund  door
de  Unesco.  Deze  bewieging  ijvert  niet  al-
leen voor  grote  soli;da;it:it  in. de  inter-
nationale  theaterwereld,  maar  de  totale  be-
vrijding van  elke  vorm  van  onderdrukking,
racisme  en  xenofobie.   Daarom  keken-we  niet
vreemd  op  toen  we  hoorden  dat  TIEDRIE. een
Nicaragua-projekt  op  stapel. had  gezet,  dat
nits  voldoende  steun  van  he±  Ministerie  van
Kultuur  en  Cmtwikkelingssamenwerking  en
IIIlmigrantenbeleid,  van  de  grond  zou  kunnen
komen  en  uitmonden  in  een  werkstuk  met
Vlaanse  en  Nicaraguaanse  artiesten,  stuk
dat  zowel  hier  als  overzee  zou  te  zien
zijn.
Later  op  het  seizoen .kdmt,  "Gilgamesh"  aali
de  beurt ,  een  oud-Babglonische  geschiede-
nis  uit  het  gebied  dat nu  Turkije,  Sgri5,
Irak,  Palestina en  Israel bestrijk±,  eigen-
tijds  bewerkt  en  e.veneens  in  de  ontwikke-   .
1ingslijn  die  TIEDRIE  nu volgt.

Agnes  Hollanders
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•  EEm   mc]nc]vol.

HBt   AssBmbl:e   be§taat   uit .dr`ie   gI`oE3pjes:
1°   TIDE   TAMARA:    Ben   dichter§kcJllektiBf
2°   F{EDI   DRON       :    een'  muziekgroep
50    MAKANDRA          :.Ben   theatBI`groBp.         `

In   mei   1982   hE3b   ik   eon   voor`stE311ing   van   MAKANDRA

gezien   ov;r`  dB   1-november`-wet.   Pij.re.agitatie   en
F)ropaganda!    EBn   §pr`ankelende   voor`§tB11ing,    c)n-
clanks   ziektBs   van   ver§chillBnde  inBnsen.
Op   h.E3t   pr`ogr`amma  .van   muziek-   e`n`   tc)neelgr`oBp
§taan   liedjes   en  voc]r`§tBllingen   ovier  divers.a   on-
derwer`F)en.   Men   speglt   met.  namE3   in   op   aktuele   ge-
beurtenissen:   zo   is.ook   he-t   §t.uk  ov6r`  dB   lino-
1   nc)vembel`wet   cJnt§taan..   Anc]erB   onderwE}rF)en   zijn:
nco-kolc]nialisme,   kel`nenergie,   woningnood,   cln-
del`wijs,   vr`ouwenzaken,   arbeid   en   werklc)c)§heid   en
voor`al:   anti-fa§ci§me  en  ant'i-racismB.
MAKANmA'hBeft   nu   twee   va§te   stukken   op-het   pr`o-
gr`amma   §taan:
"F{OETMOP"   vc]br   SurihaamE5e   kinder`en   die   in   Neder-

land   c)ndel`wij§   kr`ijgBn;
"MIN0   MAN   MORO"    (Ik   kan   niet   meer`):    cJver`   Suri-

naam§e   vrolJwen   ih   Nederland.
De   SurinaamsB   men§en   wor`den   ber`eikt.  in  .buur`thui-.
zen,§chc]len   en   c]p   manifB§taties.   .Vaak   wor`dt   c)ok
gelijk   het   NBderlandse,   Turk§e   sn   Mar`okkaans.e
publiek  ber`eikt,   al   zijn   dB   §tukken   in   dB  .eer§te
plaats   \Joor   Sur`inaamse  mensen   bBdoeld.
Sc)m§   i§   Br  c]i§kussie   toe,   uitgelokt   door`   de   agi-
tatie   en   FlroF]aganda.   En   inderdaad,   in   dE3   Utl-echt-
se  RASA  wist  Nadia  Tilon  als  staatssekretaris
Haar§  de  zaal   aardig  te  agite-fen.
Altijd,   aldu§   Jos6   Chin   a   Lc]i,   mc]et   hat   Assembles
mensen-inspir`er`en   om   op      te   kc]mBn   voc]r   hun   Bigen
belangen.   Agitprc]p   is   hat  middel   voor`  dit   doel,
omdat   het  mensen   stimijlBer`t,   tot   keuzes   dwingt.`

Naa§t.  hat   §pE31en   vool`   F)ubliek   proE)Ber`t
.      het   Assembles  mEmsEm   te   stimuler`en   steeds   meer

aa.n   vormen   van   kultuul`  te   c]c]en.   De   thgc]r`ie   hier-
achter`:   sind§   koloniale  tijden  wol`dt   Suriname   en
haar`   kultuur  ondel.dr.ukt   doc]r   het   NBdBrlandse   en
AmerikaansB   imFler`ialismE3.    In   c]B   str`ijc]   hier`tegen
§peE3lt  volkskultuur,   dwz   die   kultuur`  die   het
Vc)lk   insF]ireert,    Ben   grc]tE3   rc]l.    DB   Sur.inaam§B

gemeenschap   staat   achter`  mat   die   kultuur.
Vanuit   deze   analy§B   kunnen   vele   ondBr`wer`F)en   E)a-
handeld  worden:   maar  de  voc]r`naam§te   basis   blijft
anti-fascisme,   anti-racisme  en  anti-impel`iali§me.

HE3t   Assembles   is   nauw   verEionden   met
de   LOSON:   de   LandelijkB   0r`ganisatie   van   SIJ.r`ina-
mers   in   NBder`land.   En   als   je  vr`aagt   naar`   de
dc)B1§tBllingen   van   het   A§semEilee,    kom   je   gE3lijk
bij   de   LOSON   uit:   het   ontwikkelen   van   SurinamB,
is   66n   van   de   dc)elstellingen   van   de   LOSON.
Die   idea   in   thBater`  c)mzetten   is   dan  weer`  hat
wel`k   van   het   A§§emblee.
Dc]or`   c]ie   band   met   de   c]I`gani§atie   kan   je,   aldu5
Jc]§6,    op   Ben   gI`ote   v?r`scheidE3nheid   aan   onc]er-

werpen  inspringen:   het   standpunt   ligt  al§   het
ware   klaar  bij   de   L6SON.                                                   „
Wat   hen   betreft,   zijn   er  geen  ander`e  Surinaam-
§e   gI`c)eF)Bn   aktief   in   Neder`1and.   Al§   ik  vel`wij§
naar`   GAD0   TJO,    E3Bn   theater`groBp   van   in   Neder.-
land   lBvende   Surinamer`s,   waal`bij   men   ook  thea-
tBI`  oil:wikkelt   op   ba§i§   van   de   kultuur`uitingBn
van   de   t]evolking     van   de   der`dE3  wer`eld   en   waar-
bij   maat§chappelijke  wa.ntoe§tanclen   aan   de   kaak
wol`den   gE!§teld,   zegt   Jo§6:   "wij   §luiten   niet
lJii=   dat;   gr`oBpen,    die   buitBn   de   LOSON   wer`ken,
niet   prima   werk   c]oen.   Je   zou   je   echtBr  most;en
afvragen  welkB   doel§tellingen,   wel'k   kE;r`aktBr
en .welk   effekt -c]i:  vc]orstellingen   hebben.   Het
is   de  vr`aag   of   GAD0   TJ0  politieke  wer`king
heeft„ .

Het   AssemblBe   wer`kt   zonder.   §ub§i-
aie:  .dat   willen   ze   gr`aag..zo   hc]uden,   tenmin§t;e
wet   de   lc]onkc)stan   bet;r.Bft:.    ZB   wil`1en   gBen
full-t.ime   ber`oep§kunstenaar`s   worden,.want   zB
zijn   E]ang   dat   ze   dan   §nel.  zullen   E]Bhoren   tc)i;
die  vBrheven   kunstenaais  die  niBt  rBvolutic]-
nail`  meBr   kijnnen   zijn.   Sub§idie   voor`d:kc]I`§,
telefoonbeant;woor`der`   of   bu§je   zc)u   echter  wel-
kom  zijn,   maar`  daar`   ken   het   ,wat   he-n   betr`eft,
bit.   blijven.   Ze  vinden   dat   gr`c)epen   die  vctlle-'
dig  of  gede-eltelijk  afhankBlijk  zi-jn  van   §ub-
§idies,   hun   lot   in   handen  van   de   sub§idiege-
ver`   leggeh.   Al§'  de   §ubsidie   EtoF]t   kan   de  I
groep   niet   verdBI`.   Bet;er`  vindBn   ze  zichzelf
te   bBdruipen   en   ZCJ   de   eigen   cJnafhankelijkheid
tB   waarE]c)rgen.-.
adre§:                                                                                    `.
SURINAAMS   VOLKSKULTUF]EEL    ASSEMBLEE

F)o§tbus   5008.3502JA   Utl`E3cht.
tel.030.6182   01     ,

MAKANDRA    (via   Mevl..Blom-Cc]mvalius)
Ina   B.Bakkel`laan   91   -   Utrecht
i:el.030.5172   92

Annemarie  Notenboom

* * + * * * + + * * i * *
¥***+*+*+**+

¥:oigi:£*:[ff±
******  -
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` . Racl6mo o pratt oowo` .
Schoorlarriaaksben  vcm beroap
Surd;maarrise  van  geboorbe
bn  HOLLand
Oaver8chittt,g  valt;  de  I.crmeL
ap  de  gr.and
di,e  i,k  apbezem
de  onatchkbone,  domrie l<rach±
%rocurb
tn  HOL1,and
om meet.  mee  be  maken  varn heb  Leven
dan hanger.
Geen  crmoede  bn  HOLLcnd,
geen  onderooeding
macur  I?acbsme
Heb  v)or.de  genack±  .r,.p  heb  RI,rmenhof
vcr.a;pr.edd bn  de  bedndjven
geadrerbeer.a  ap  de  beevee  en
door  de  bw:urban  sbroornd  heb  gi,i
on  jou` be  vex.bLbnden
bLal!cke  c[rbe4deber
zodat  je  spwi]b  ap  nd,i
de  2warbe  koLZ,ega
zodat  je  one  ve]coLjb
dcte  Wfj   iou  Land kapof;  maken
en  de  kapbbahisben  tachen  bevr.ee. . .
Maken w±j  ndeb  sarnen  sc:hoon
de  l<aliteoren  vcm  ndi7<e  bazen?

Wet.ken  onze  marl:nen  nkeb  scanen
voor.  grobe koneerns  die  hum Lonen  dndckien?
Wbj  kunnen  66n  edjn
HOLLdnd,se  v]edenden
als wij  heb  gi,i besbndjden
mob  or;ze ` eer;sdr:eednde  l;I.ache.

Sti.ne  ComaL4us
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een  anti.-racistisch  projekt  van   de   Liga  Voor.
MENS EN RECHTEN .

In   het   kader`  van   Ben   aktiB   tegBn   r`acisme   Bn
xenofc)E)ie,.   nam   de   Liga   vc]c]r   Mensenrechten,
afdeling   Oc)§t-Vlaander`en,   hE3t   initiatiBf   c]m
cle   eenaktE3r   "RIXE"    (ver`taald   al§  .DE   REL)    en

geschrBven  .doc)r   Jean   Claude   Grumber`g,   als
pedagc]gisch   middBl   tE3   gebr`uiken   om   in   scho-
1en   en   vE3r`enigingen   hE3t   pl`c]bleem  van   het   ra-
cisme   be§pr`Bekbaar`  t:e   §tellen.

DE   REL   vBr`tBlt   hat   ver`haal   van   Ben   man   c]ie
Ben  banale  aanrijding  met   Ben  ga§tarbeic]er
"gebruikt"   c]m  alle   raci§ti§che   voc)r`cJor`dglen

i:egen   gastar`beidBr`s   te   §pijien.   Hij   windt
zich   hiel`E]ij   zodanig   c]p   dat   hij   Ben   wille-
keiirig   gastal`beider`  neBr`schiet.    (Ook   in   on§
land  geen  fiktie  meer! ]
In   aansluiting   c]p   c]e   eenakter`  werdE2n   twee
verwer`king§methc)des   uitgestippeld,   in   de   vcir`m
van   gen   rBkc]nstl`uktie   van   Ben   a§§isEmzaak:
-verwerking§methc)d.a   1 :

-F]1eidoc)len   burgE3rlijke   par`tij   en
verdediging  en   r.ekwisitodr`  Open-
baar`  Mini§terie;

-cJPSFllitsing   in   wBr`kgr`cJepen   van   12

Flal`ticipan.ten   (cf .jury)   die  4   vr.a-
gen   te   bBantwc)c]rden   en   te   be§F)r`eken
kr`ijgen,    handelE3nd   c)ver  ver`zachtendB
c]mstandigheden,   vc]or`.keur`   vocJr`   F]lei-
dooien   an   I`ekwi§itoc]I`,   E]eF]alen   van
5tr`afmaat   en   inventarisBren  van   c]e
aangeh:alde   vc]oroordelE3n;

-F]lenaire  diskussi:  uitgaande  van  de
verslagE3n   van   de   wer`kgroeF]en,

-vBrwerking-smethode  2:   Fiarticipanten  gaan   zelf
gen   assisenzaak   §pelen   via   E3Bn   rol-

•   1ensF)el,   met   pleidooien   van   bur`ger`-

1ijkB   F)ar`tij,   ver`c]ediging   en   Ben   r`e-
kwi§itoc)r  van   het   OFienE)aar   MinistE3r.ie;
-evaluatie  van   hat   r`01len§pel.

De   twee   aktE3urs    (KriBs   DejonckhE3Br`e   en  -Mare
Zy§)   die   zowBl   de   eenakter  §pelBn   als   het   hale
F)r`ojBkt   begeleidBn,   hebben   dit   r`eed§   60   keep
gecjaan   in   r`ijks-vr`ije   en   gemBBntBlijke   scho-
len   en  voor`  ver`enigingen   van  ver§chillende
idBc]lc]gi§che   §tr`ekking.  `
Dit   F)I`c]jekt   bleak   dc)or   zijn   kc)nceF]t    (wBrken
in   kleine `wsl`kgr`oepgn,   vgiligheid   van   in-gr`c]ep
zc)ndBr   kontr.ole   van.  leerkl`achten. .  .]   eon   er`g
br`uikbar`E3   katali§ator   om   de   gevc]Blens   Em   me-
ningen  tegenc)ver  gastarbeidel`s  tB  uiten.
KriBs   Dejc)nckheer`B   heefi:   over   dit   F)I`ojekt   Ben
licBntiaatsvgrhanc]eling  ge§chreven   om  de  ti-
tBl   van   licentiaat   in   de  Mc)r`aalweten§chap  te
bBhalen.   Hier`vc]c)r`  werden   de   gag?vens   uit   ver`-
WE3r`kingsmBthcJde   1    over   1758   lBerlingen   gE3ana-
li§eer`d.   Hit  deze  analise  blijkt  o.a.   dat  de

8::::::::i:::i::a::::g::o:::i:::et::::::::e::n

zoudBn   hE3E]ben   dan   de   leBrlingen   van   het   algE3-
meen   vc]rmend   c)nderwij§,    zelf   Ben   voc)r`c)or`deel
i§.    Hit   haar`   ondeTzoek   EilBek   evE3nE3Bn§   dat   de

jongere   leerlingen   (13-15   jaar`)   -voor`al   ock
tc)t  grote  verwondering  van   sommige   leerkrach-
ten   -   c]oor  het   medium  toneel   gestimuleerd
werden   om   over  raBisme   te   gaan   nadenkgn.

In   dit   kc]rte   bestek   is   het   onmc]gBlijk  nog  an-
dere   E)elangrijk?   kc]nklus.ies   uit   de  verhande-
ling   vc]or`  te   §tellen.   Wel   kunnen   we   beslui-
tE3n   dat   DE   REL   mc]gt   gezien   worden   als   BBn
bewu§tmaking§prc]ce§.   Door`   de   vl`ijmc]edigheid,
de   eBrlijkhBid   en   dB   openheid   waarmE3e   de   F)ar`-
ticipanten   aan   het   gE3spr`Bk   deelnamE3n,   I`eali-
seBr`den  we   c]ns   duidelijk   dat   er  wel   wat   los-
geweekt   wE3I`d,    en   dat   dB   IE3erkrachtE3n,    E]ege-
1eider`§   Bn   c]r`ganisatc]I`en   nog   stc]f   Bn   werk   g8-
noeg   hadden   om   het   probleem  van   het   I`acisme
verder  uit  te   diepen.   Bc]vendien  waren  wij   ons
el`  volkomEm   van   bE2wust   dat   we   zeker   niet   aan
attitudE3vel`andering   kc)nc]en   c]oen   via   deze   een-
maligB   er`var`ing.

Krie§   DBjonckhBer`e
Mat.a   Zys

LIGA   V00R   MENSENF{ECHTEN    (CJosi:-Vlaanderen)
Univer`siteit§§tr`aat   8,9000   Gent.
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. . De OP Osstng ... I.
Na  de  rel. . .de  oplossing.   Te  mooi  om  waar  te
zijn.''De  oplossing"  is  in  dit  geval  een  rockthea-
terwerkstuk  dat,  Vat  werkwiijze,  bedoeling  en
aktieterrein  betreft,  zeker  vergelijkingspun-
ten  heeft  met  "de  rel','.  Het  is  namelijk  ook
een  onderwijsprojekt  voor  bepaalde  afdeling-
en  van  bet  voortgezet  onderwijs,   in  sanen-
werking  met  docenten.  Het  gaat  echter  nog
een  stapj.e  verder:  bet  voorziet  een  hele
lessenreeks,   evaluatie  en  verwerkingsspal
en  levert  stof  en  audio-visueel `materiaal,
om  er  ook  later  nog  nee  door  te  kunnen  gaan.
19821everde  dan  o`ok  zo'n  75  projekten  op,
wat  meteen  betekent  dat  ongeveer   10.000
1eerlingen  er  aan  deelgenomen  hebben.

Nu  is  ''de  oplossing"  niet  dadelijk  een
stuk  over  racisme.  Het  is  een  projekt
over   (neo)-fascisme:   is  bet  dood  of   (her)-
1eeft  bet  nu  nog  bij  ons,   eventueel  onder
andere  vorm?
De  Anne  Frank  Stichting,   die  ook  in  bet  oli-
derwijs  werkt,  was  bereid  om.dit  p`rojekt
nee  te  helpen  uitwerken.  Wel  was  er  grote
onzekerheid  over  latere  uitvoermogelijk-
heden.  Niet  alleen  was  er  een  stuk  nodig,
en  spelers,  maar  ook  docenten  en  scholen
die  bereid  waren  de  lessenreeks  in  hun
programma  op  te  nemen.
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Hen  tweede  vraag  was:   Vat  willen  we  ermee
bereiken?  Heel  voorzichtig  werd  dan  het
volgende  gesteld,  nl.   ..dat  leerlingen  na
het  projekt  over  fascisme,   fascistische
uitlatingen  en  organisaties  kunnen  her-
kennen  en  er  de  gevaren  van  kennen.
Het  rocktheaterprojekt  werd  uitgebreid
voorbereid  en  kreeg  extra  f inanciale  steun
van  CRM,.NCO  en  Prins   Bernhard  Fonds.

Dat  bet  "racisme"  een  wezenlijk  onderdeel
is  van  bet  fascisme,   1ezen  we  uit  de  vol-
gende  karaktertrekken  die  bet  f ascisme
vertoont:  -ongelijkwaardigheid  van  men-
sen;   -anti-demokratisch  (sterke  man) ;
-anti-sindikaal,  anti-socialistisch  en
anti-kormunistisch;  -diskriminerend,
-nationalistisch;-het  geweld  Jerheerlij-
kend;-rag,  volk  en  natie  zijn  de  belang-
rijkste  begrippen.  Het  individu  is  daar-
aan  onderworpen.
Over  bet  thema  "racisme"  1ez8n  we  de  vol-
gende  verduidelijking  in  de  folder  van
WERK   IN   UITVOERING:
"Keiharde  uitspraken  over  buitenlanders
zijn  vaak  aanleiding  om  in  de  klas  te
praten  over  racisme  en  fascisme.  Die
twee  begrippen  worden  heel  gauw  door
elkaar  gehaald.   Geen  wonder,  want  ze
hebbep  veel  met  elkaar  te  makeh.   Neo-
fascisten  maken  misbruik  van  de  reale
en  irregle  problemen  die  tussen  Neder-

1anders  en  buitenlanders  ontstaan.   En  zolang
de  politiek  niet  echt  lets  aan  die  problemen
doet,  krijgen  die  organisaties  vrij   spel.
ALLE   BUITENLANDERS   HET   LAND   UIT.    Simpel.
Doeltreffend.  Het  staat  boven  aan  de  ver-
1angli`jstjes  van  neo-fascistische  organi-
saties.   Opkomend  racisme  vormt  een  voe-
dingsbodem  voor  neo-fascisme.   De  problema-
tiek  van  de  buitenlanders  speelt  in  DE  0P-
LOSSING  dan  ook  een  belangrijke  rol.   Buiten-
1anders  als  potentieel  slachtoffer  van  het
neo-fascisme.   Net  zomin  als  in  de  lessen
wordt  dez.e  problematiek  uitputtend  beh.an-
deld.  Daar  zou  een  apart  projekt  en  een
aparte  theaterproduktie  over  moeten  gaan".

Werk  .In  uitvoering
postbus    1015
9701   BA  groningen W,

''N¢¢rL"   "Netn" "tlaytr"

Het  Keulse  Vrije  Workshop  Theater  besloo±  en-
kele  jaren  geleden  jonge  Turken  en  jonge
Duitsers. sallien  te  brengen  in  een  amateurto-
neel,  en .dif  om  het  ``vreemdelingenprobleem"•bij  de  foevolking  bespreekbaar  i;e  iraken.

Want  inderdaad,  de  Turkse  minderheid  in
Duitsland  kan  zich moeilijk  integreren.  Felt
is  dat  twee  kulturen  enerzijds met  elkaar  in
noodzakelijk  kontakt  komen  en  anderzijds  met
elkaar  in  bo±sing  komen.
DIE  kultuurfenomeen  wordt  via  een  waar-ge-
beurd  verhaal  duidelijk  gemaakE=  een  jong
Turks  meisje  heeft  in  de  jeugdklub  met  een
buitse  jongen  geflirt.  In  het  Turkse  huis-
houden  spreekt  men  schande,.  in  het. Duitse
vind± men  het  wel  norlnaal  dat  de  jongen
flirt. . .maar  toch  liever  niet met  een  vreem-
delinge.  De  Turkse  falliilie  ziet  maar  66n
oplossing:  het  meisje  moet  zo  snel  moge-
lijk met  een  Turk  trouwen,  maar  Sema  zelf
weiger±  met  een  kordaa±  "nein",   'hagir' .
Maar  vooraleer  het  tot  een  stuk  kwam,  wa-
ren  er  heel  wat  bijhorende  problemen..  het .
vinden  van  Turkse  meisjes  om  mee  te  doen;
he±  vi.nden  van  Dui±se  jongeren,  die  regel-
matig  naar  de  sessies  willen  komen. . .
Cmdertussen  heeft  de  hoofdvertolkster  zelf

• heelwat  problemen  met  de  falni.lies   daar
aanzien  ze  de  houding  van  het  meisje  als
een  verraad  aan  haar  afkomst,  een  schande
voor  de  familie. . .
Het  stuk  laa€  zijn  sporen  achter=   er
wordt  over  nagekaar£. . .maar  een  niet-ver-
wacht  effekt  zit  er  wel  in  dat  oudere
duitsers  in hun  traditionele  opvattingen
over  integratie  verstevigd  worden=  bete-
kent  integratie  irlimers  niet  dab  Turken
Duitsers  worden?  En  is  dat  wel  datgene
wac  iedereen  wil?
He±  jongerensfuk  heef±  in  die  zin  sukses
dat  er  heel  wat  over  gepraat  wordt,  in       .
beide  kulturele  milieus . . Het  onderwerp
is  zo  akuuf  daf  het  ook nief  dadelijk
vall  de  affiesje  zal  a.fgevoerd  worden. . .

rm
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Nieuw   in   hat   theatel`geE)eul`en   i§   de   Marokkaan-
§e   groep   EL   ISTAOLAL    (c]B   c)nafhankelijkheid)  .
Dit   initial:ief  gI`c]eide  uit   hat   Mal`okkaanse  ,
jeugdhui§   M'Diq   in   Hobc)ken:   vier   Mar`okkaanse
jongerBn   E3n   66n   Vlaming   stelden   een   aantal
akts   §amBn   ovBr`   de    '1otgBvallen'   van   Mal`c]k-
kaanse  ga§tarbeider§   in   BE3lgenland..  De   §i:ark-
ste   §ceng§   dl`aaiden   r`c]nd   de   situatie  van   jc)n-
gBren   van.  dE;   tweeds   gener`'atiE*   hat   E)alance-
ren  tussen  twee   kultur`en.

Via   het   Festival   van   de   Immigrant   '82   kwam  de
groep   in   kc]ntakt  met  de   service-organisatie
KOPSPEL:    in   I`egie   van   KOPSPEL   hBrwerki:a   EL
ISTAOLAL   enkele   akts,   speciaal   voor`   hat   Fes-
tival.    En   zoals   wBl   mBer`  geE)eurt:   goE3de   kon-
takten   leiden  vaak  tot  wilde  plannen.   Kop-
spel   E3n   EI   Istaqlal   gaan   §amen   Ben   avc)ndvul-
1end   thBater`§tuk  maken,   met   alE5   lJitgangspunt
de  tw:a   kulturen  waartus§en   Marokkaanse  jon-
8el`en   8Ewrc]n8Bn   ziti:en.

Dc)or  I:e  werken  met   een   verhaal   (de   prille,
kwetsbare.  . .   en   misluktE3   liefcle   tus§Bn   Mo-
h:mmed   E3n   Sonja)    E)egBeft   dB   gr`cJep   zich   op
mc]eilijk   tBrr`Bin:   dg   eisen   aan   skr`ipt   E3n
per5onnag85   worc]en   daal`mBe   gr`cJter`.   Wel   wcJrdt
hat   ver`haal   rBgelmatig   c)nder`E)Token,    bekom-
mental`ieerd   via   muziek,   monologen. . . (dB
agit~pr`oF]-technieken)   Muziek   en   teal   spelBn
in   het   stuk   Ben   gr`c)te   rol:   er`   §pe,len   twee
live   muziekgrc]epen   meg:    Ben   pc)p-or`kest   en
Ben   Marc)kkaan§e   gr`oBp.    Twee   muziekkultur`en
dug,    en   c)ok   i:wee   talBn:    hiBr`mee   wor`di:   zoda-
nig   gBwerkt   dat   hat   stuk  tB   vc)lgen   en   te  bB-
grijpen   i§   6n   dc]c)r`  Vlamingen   die   geen   Marok-
kaans   ver§taan   (Bn   dat   zijn   er  nogal   wat!)
6n   door`  Mar`okkanBn   die   nog   moeilijkhBden
hE3bben   met   hat   Nedel`land§.
Uiteindelijk   eBn   boeiend   :xpBr`iment,   waar`-
van   we   de   BE3r`§tB   r`esultatE3n   klJnnen   zien   in
aF]ril   83.
Inlichtingen   en   kontakt:    KDPSPEL   (03.218.6949,)

P.dB   BruynB

Z4 kwanan varftzu[dan`.

Ze  k:fu)arrien  vcm   'b  2sukden
en van  den  Afr'bque
on hi,er.  aan -u)a±-beood  bJ  ger.cken
ver>jaagd  door.  den hongeT
bespo±  door.  eon kLkck
di; n#ks rneb ham  Lob heeir be maken,
ze  lndden  zo  veeL  g'hoor.d van beLgendcnd,
coaar.  ddt  ge l<unb  leven  en  sponen
waor  dad  ge  k;urle  denhen naon  edgen vex.stcind
en ne  sb:xpce  wet.stand  vergcuren

We  noenden  2}e   'gasben'
ddt ts  offocteet
macur  i,edereen  zbe±  da:b  rrieb  z4bben
der.  atjn  fcmcdi,eher.a  die l<ondinueeL
op  die  gasben  gaan vLoch.en  en vftten
toand  gaat  heb  hker.  sLech± met  de  ekorornde
door.  schuld  vcin l¢o]mlpbe  rndsb]ou:i:ken
de  sZ,avon_die  geven  de  sLaven  de  sc3huld
en vriLLen` de  Tux.ken bulben
Ze  kmarrien  varn   'b  2nd.den
en  van  den  Air.bque  -
on tier.  oun  eon  job  be  geTaken
't  edin  just  23o'n Pr.oteten
ti,jk gtj  en ttik i;k.
Lacds  one  er  geen  vr.eenden Van mckien
en  geeft  ze  geen  schuld
van de veTklozense:hid,
ondat  ge '± hebb hoe.en'vepb-3¢1en
maor  gaat  ermee  l{1appen
ge  vchdi; 7j)eL  eon  baal
alvor.ens  een  oar.deeL  ±e  vetlen

kotz,ckti,ef  IFTS
''De  Her.kuls''
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Een   mc]es§em   i§   Ben   Mar`okkaans   platteland§-
fee§t.   Zc)al§   in   elks   zic3hzelf   r`B§pektBrende
boE3rengeneen§chap   geEiour`en   daar  allB   be-
langr`ijke   dingen   van   het   levE3n:   men   danst,
t]idt,   kc)c)pt   en   verkc]c)pt,   bedi§§elt   huwelij-
ken   E3n   bedrijft   F)c)litiBk.

De   migr`at;ie   van   Marokkanen   naar`   West-Eurc)FJa
heE3ft.gBleid   tot   het   ol`gani§Bren   van   "Euro-
pese   Mous§em§".   Sind§   1980   vindt   jaal`lijks
Ben   grc)te   mc)u§sen   plaats   vool`   alle   Mal`c]kka-
nen   in   West-Eur`opa.   De   drie   voc]r`bije   fee§-
ten   war`en   telken§   gr`c)c)t§e   F]olit;iek-kultur`B-
1e  manifestatie§   die  dB   belangr`ijk§tB   dBmo-
kl`atischB   c)r`gani§atiBs   als   dB   RDM    (Regr`ou-
pement   Mar`ocain   en   BE3lgiquB)    en   dB   KMAN
[Kc)mitE3e   Marokkaan§e   ArEieidE3rs   in   Neder-
land)   tc)Blieten   uitdr`ukking   te  geven   aan   de
wil   tot   pc]litiBke   en   kulturelB   E3mancipatie
van   de   Marc]kkaan§e   gastar`E]eider§.
DE3   schrijver  Nour`  Iddin  Alessari   §chreef   in
da   Vc]lkskrant   van   28  mBi   82:   "hat;   gaat:   niet
c]m   zomaar`  gen   fc]1klor`isti§ch   festival.. In-
.tegendeel,   de   Mc]u§sBm   i§   Ben   taken   van   de

gr`oeiende   bewustwc]rding   van   Marc)kkanen   in
het   I)ljitenland.   Het   is  de   uitdrukking  van
de   kultuur  van  de  migratie,   geen   kultuur
van   tr`aditie§  maar`  van   gen  .emancipatie';.

Op   de   Moussem   in   Parijs    ('80),   BI`ij§sel    (81j
en   Amsterdam   (82)    i§   tBlkBn§   BErn   hc)eveel-
held   muziBk-   en   thBater`spektakB1§   ver`toc)nd
die   voor  dB   §chaar`§B   aanwszige   ver`tegen-
wool`digBr`§   van   de.  'gast'-landen   kultur`ele
§chc)kkBn   war`en   omdat   BlkB   kBer   in   voile
klaar`hBid   bleek   hoe  mal`ginaliserend   or}ze
dominante   kultuur`  i§.   Kun§tuitingen -uit
suE]kultur`en   komen   ric]oit   in   c]e   c]penE]aar`halc]
E3n   worden    (dus)   nooit   au   s6r`ieux   genomen.

Ik   schrijf   c]BZB   i:E3kst   om   twee   simpele   din-
ger`   tB   zeggen   dig   echter`   eff ici5nt   vBr`zwE3-
geh   zijn.   Ten   eE3r§te:   er  bestaat   in   NBder-
land   en   Vlaanderen   Marokkaan5   toneBl   met;
E)elangr`ijke   sociale   en   Bsteti§che   kwali-
teiten.   En  tErn  tweede:   dat   theater  toont
de   zich   ontwikkelende  verhouding   tus§Bn   de
Marokkaan§e   en   de   Eul`c)F)esE3   kultuul`.

Er  bB§taat   Marokkaans   toneel   in   BBlgi§   en
Neder`1and.   De   vijf   gr`oepen   met   Ben   min   of
meer`  vast;a   str`uktuur.wer`ken   allen   in   de
Hit;E2r`ste   mar`ges   van   hat   welzijn5~   E3n   het
vor`ming§wel`k.
In   Br`u§sel   kan   je   AHL   EL   HIJF3A    (Zij   van   de
migrat;ie)    en   HAJITKOUM    (Kom,    vr`ienden,
lui§ter`)   meemakE3n:   twee   tc]neelgrc]epen   die
werkzaam   zijn   binnen   c)r`ganisatie§   c]ie
naast;   toneel   c)c]k   taalle§sen,    E)E3rc)epsoF]1ei-
ding   en   der`gelijke   vgr`zor`gen.
In   Amsterdam   zijn.   de   gr`oepen   van   DE.MEER-
PAAL   en   de   KMAN   onc]erc]eel   van   r`uimer`e   vcJr`-
mingsinitiatiev'E3n.   Enkel   WHALILI,   ocJk   uit

Am§terc]am,   i§   een   tr`oep   die   nc]gal   cava-
lier  §Bul   sF)gelt   en   het   statulJt  van
'stichting ''   hBBft   aangenc)men.

De  voor`stellingen   die   deze   vijf  gr`c]Bpen  ma-
ken   ver`schillE3n   eerder`   ster`k  van   §fBer`  en
kwaliteit,   afhankelijk  van  de  individuE31e
vaardigheden   van   aktBur§   Em  muzikanten.   Maar`
nal:uul`1ijk  zijn  er  intent;ic]neel   en  teater`-
techniE5ch-dl`amatul`gisch  .heel   wat   gelijke-
ni§sen  i;a  bespeuren.
Intentic]nBel  makBn   c]e  vijf   alle  aktivBr`Bnd
toneel.   Allen   willen   ze  mat   hun   §pBktakBls
Ben   bijdr`age   leveren   t:ot   de  F]rofilBI`ing
van   de   eigen   kultuur.   ZB  willen   het   zelf-
bewu§tzijn   binnen   de   eigen   BtnischB   gr`oBp
vel`hogen   c]ocir`   eon   nog   sluimel`endB   indenti-
tBit   in   bBeldenmateriaal   te  makEm..'   Boven-
dien   willen   de  groE3pen   eon   soori=   LljthBr-
funktie   vBrvullen   naar`   dE3   BelgBn   en   dE3   Ne-
der`1andBr`s   toe:    "Hier`   staan   wB,   h.et   kan
niet   andBr§.   BBgin   daal`   nu   maar`   de   kc]n§e-
kwenties   uit   te   tr`BkkEm".

Ook  dramaturgisch   vBrtonen   de   spektakBls
van   de  vijf   evidente   c)vBr`eenkom§ten.   Dat
de   gr`oepen   hun   §tiJkken   zelf   makeh   i§   meer`
noodzaak   dan   wen§.   Want   de   nieuwe   §itua-
tie   van   migr`ant   E3ist   nieuw  tonE3sl   dat   op
zijn   min§t   F)I`obBert   de   wBr`kelijkh-Bid   tE3
vatten.   En   die  werkelijkheid   dl`ingt   gen
groot   deal   van   de   stof   dwingend   c]p:   dB
breuk  met   dE3   familiB,   de   r`eis,   de   temper`a-
tulJr§chommBlingen,   F]olitiBk,   dEmokrati§c2he
r`echten.   Hat   zijn   evenzovelB  motieven   die
telkE3n§   terugkc]men   omdat   ze   in   de  maat§chap-
pelijke.  dagelijk§heid   F]ijnlijk  aanwBzig  zijn
Om  de   dubbele   doelgE3richt;hBid   naar   de   eigen
gemBen§chap   6n   naar`   de   'gasther`en   en   -dames"
I.oe  trachten  waar  tB  maker,   gingen  alle  gI`oE
Fien   ertc]e   c]ver   in   hun   spektakels   E3en   mengel-
moe§   van   talon   in   tB   voBr`en.   Zc]wB1    'hoog'-
arabisch  al§  volks-arabi§ch;   als  ga§ttaal
zijn   E)ruikbaar`.   F{ec}ente   produkties   als
"Eyamma"(Ahl   EI   Hijyr.a),   Saltek   Matkhaf

(Hajitkoum) ,   Mar`r`akesh   Expr`ess    (Whalili)
en   De   kc]u   tegE3mc]et    (MeBrF)aal)    zijn   er`   voor`-
bE3eldE3n    van.

Dg   thE3atr`ale   E!igenhBid   van   hat   Mar`okkaans
theater  in   exil.ont§taat   in   dB   kc)mbinatie
van   de   E]ktiverende   intE2ntie  met   de   niet   tE3
ontlopen   thBmatieken.   De   pc]liti§er`endB   tJe-
dc)Sling   verFIlicht;   de   groE3pen   namelijk   hat
natur`ali§tisch  tc)neel,   hat   gedetailleer`d
na§pBlen   van   stijkjBs   er`varing   achter`wege   tE3
1atBn I

EBn   aktricE3   van   c]B   KMAN   verwc)ordt   het   zc):
"Dc)or   c]isku§siE3§   i§   on§   duidelijk   gBworc]en

dat   de  tr`aditionBle  maniBr  van   tc)neelspB-
lBn   vaak   nBerkomt   op   hat   klakkeloc)s   ovBr`-
nBmen   van   be§aande   situatie§.   Daar`c)in   hebben
we   gE3kozen   voor`  per`sc)nnifikatiBs,   het   ge-
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br`uik  van   persc]nage§   al§   Tijd   en   GB-
schiedenis,   c]mdat  we   vinden   dat   je   pa§
kunt   dc)or`dr.ingen   tol=   dB   oc]I-zakBn   van
onder`dl`ukking   als   je   dB   F)ositie   van   de   Ma-
r`c)kkaan§e   vrouw,   Eiv.   gr`ondig   analiseer`tdf
[Bntl`aal   in   c]nzE3   di§ku§sie   stand   dat   jB
niet.  kunt   pr`ai:E3n   over   vr`c]uw,   man   of.kind
afzc)nderlijk,   omdai:   ze  allBmaal   hat   slacht-
offer  van   hat;zBlfde   sy§teBm  zijn.   Het   gaat
dug   nietlalleen   om  dE3   rol   van   de   vrouw,
maar   dB   hale   Mar`okkaanse   §amE3nleving   wordt
cJnder   de   loupB   gent)men:   wB   latEn   zion   wBlke
r`c]l   hat;   WB§ter§B   kapitalisme   sp?elt,   hc]e
dat   zijn   stempels   op   onze   samenleving   hE3eft
gE3dr`ukt   en   hc)a   F)as   c]eze   genE3ratie   daar   dB
dimensie   van   begint   in   te   zien.   We   mc]E3tBn
kijken  n'aar`  de  alternatiBven   Bn   on§   afvra-
gen` hc)a   we   de   nieuwe   gene3I`aties   willen   op-
vc)eden . "

Het   wordt   eon   §c)c)rt   agit-pr`c]p-tc)neel,   met
onbewust   esn   aantal   tBchniekEm   van   DuitsB
Bn   F{u§si§chB   vcJorganger`§   in   hat   bBgin   dBr
20°eeuw.   Meer`   nc)g   heeft   hot   weg   van   de   ACT0
zc)als   deze   gen   vc)rm   heeft   gE3kr`eggn   via
EL   TEATRO   [AMPESINO:    satil`isch   en   muzikaal.
Kc]r`te   scenE3§,    liedBr`sn,    §kE3tche§n   kc)c]rzangei
en   Blc]wnel`ie8n   volgE3n   elkaar   haaks   c)p,   zc]n-
der`.allB§omvattende   spanning§boog.   Daze
vertelkunst  cJntstaat  omdat  het   spBktakel   in
groeF]  wordt  gemaakt,   en  toch   krijgt   elk  in-
dividu  de   kans   om  zijn  eigen   kunstjes  te
tc]nen  waal`in   hij   c]f  zij   uitblinkt.
GBen`thE3ater   in   de   hBilige   stilts  van   gen
zaal:   maar`  c]pvc]er`ingen   tijdens   pc)litieke
manifestatie§,   middEmin   de   dr`ukte.   Bit   E3xil-
toneel   leunt   §terk  aan  bij   andoer  minder`-      .
heid§tc]neel   in   Eul`oF)a,   maar`   het   tyF]isch   Ma-
rokkaan§e   komt   er`uit   via   de   liBder`en   Em   de
muziBk.
Maar`   oc)k  in   dit   tcineel   zelf  weer`§piegelt
zich  de  evc)lutie   in   de  migrantengemeen-
§chaF].    Twee   vciol`bBeldBn:    dB   rc)l   van   dB
vrouw  en   de  verhouding   tot   de   overhe.id.
In   Br`u§sel   81    stonden   dB   Marokkaanse   vrou-
wen   niet   op   het   toneel:   ze  zol`gden  voc]r
E3tE3n   Bn   dr`inken..    Waar   er   wBl   mE3isje§   op   het
tc]neBl  .stonden,   was   in   dB   pr`c)duktie   van
Hajitkc)urn:   de   lBider.is   Ben   Belg   en   de   Ar`a-
bischB  trac]itiBs  blBken  daar  niet  tegen
c)pgEwas§en.   Maar   in   82,   in   Amsterdam,   ston-
dBn   de   vrouwEm   al   vsE31   ver`der`:    er`   was   een
toneelgr`oeF),    uit§luitE3nc]   vrouwen   van   de
KMAN,    c)vBr   vr`ouwenver`drukking.    Oat   ging
niBt   zc)maar`:   achter   dB   schBrmEm   werd   er
wel   wat   arat]ischB   schande   c]ver`   gE3sFircJkBn.  .  .
Wat   dB   houding   tegenc]ver   de   c]vE3rhBid   bB-
tr`eft:   1angzaam  groeit   het   bBSBf  bij   de
immigranten   dat   zB   r`echt   hebEiBn   op   eon
eigen   kulturelB   c]ni:wikkBling,   en  via   die
idea  zoekBn   zB  aansluiting   bij   Belgen  en
Nederlanders   die   c)c)k   F)1eitBn   voor   Ben
multi-r`aciale   §amenleving.
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In   Belgi8   kr`ijgen   de   Marokkaan§e   gI`oBpen
c]fficieel   nog   gBen   voet   op   de  grond.   Bo-
vEmdien,   tot   welke   ovBrheid   moetEm   ze
zich  richten?  Via  vc)rming§aktiviteiten   krij-
gen   ze   logi§tieke  §teun  van  Franse   kultuur`; .
NE3der`lanc]sB   kultuur   dc)Bt   alsof   de   nelJs
bloedt.   In   NBder`land   §taat   men   al   Ben   §tuk-
je   vel`der:   vanaf   83   ver`wachten   ze.  eE3n   tegEr
moetkoming,   zc)dat   de   prc)duktievoorwaarden
mBteEm   verbeter`d   kunnen   wor`dEm.r.  .Em   de
zc)ektooht   naar   hat   NBdBrland§B   publiek  betBr
ken   gBvc)erd   wc]I`den:   vanuit   Mal`okkaanse   zij-
de  is   hat   teater`  gen   poging   om  de  eigen   po-
§itie  near.  de  autochtc]nen  toe  uit  te   spr`e~
ken. . .en   zc]   egn   dialc)og   c]p   gang   te   br`engen.

P.De   BI`uyne

(Wij   vragen   de   autelJr   E)Bgr`ip   voor`   hat   inkor-
ten   van   zijn   tek§t.   WeJpcJogden   de   e§sentie
ervan   zogc]ed   mc]gelijk   te   behoude.n.nvdr`.)
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warm  wordt  opgediend  uit  de  keuken  van  de'
sociale  strijd.
Als  het  in  Parijs  regent,  dan  drupt  het  in  de
provincie:   een  jaar  later  zwermt  bet  Festival
uit  over  gans  Frankrijk.     Gesterkt  door  de  bij-
val  die  de  eerste  editie  genoot,  wordt  bet  ge-
beuren  gedecentral`iseerd  over  acht  provincieste-
den  met  een  hoge  immigrantenpopulatie.     Nog
geen  jaar  later,  we  schrijven  januari  78,   is
bet  succes  kompleet.     Het  Franse  Festival  van
de  Irmigrant  laat  zich  niet  afrerrmen  door
tolerantiedrempels.     Deze  keer  doet  bet  een
dertigtal  Franse  steden  aan  en  bereikt  bet,  met
een  indrukwekkend  aantal  spektakels  en  aktivi-
teiten  uitgesmeerd  over  een  ganse  maand,   zowat
30.000  Franse  en  gelmmigreerde  arbeiders.
Met  een  schok  beseft  de  publieke  opinie  dat  de
gastarbeiders  hun  kulturele  ghetto's  aan  het
platbranden  zijn,  de  respons  van  de  Franse  or-
ganisaties .is  massaal,   en  de  overheid  moet  met
lede  ogen  toezien  hoe  zich  een  tegenmacht  aan
het  vormen  is  waarmee  terdege  client  rekening
gehouden.  .
De  eiseri  op  de  Festivals  worden  harder,  de  taal
militanter.     Het  3e',   en  ook  het  4e  Festival  in
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Het  aarital  kultureie  f estivals  van  immigrant;n   T
is  de  1;atste  jaren  in  gans  Europa  opvallend
toegenomen.     In  die  mate  zelfs  dat  men  men  van
migrantenfestivalitis  is  gaan  spreken.    En
daarmee  bedoelt  men  dan  die  nieuwsoortige  koorts
die  als  een  kleurrijke  olievlek  6m  zich  been
grijpt,   eerst  binnen  de  eigen  landsgrenzen,   en
zich  vervolgens  een  Veg  baant  van  noord. naar
zuid,   1angs  een  as-die  loopt  van  Parijs  tot
Stockholm.     Hen  klimatologisch  verschijnsel  als
het  ware,-dat.bovendien  vergezeld  gaat.van  een
frisse  luchtstroom  van  vernieuwing  in  de  strijd-
kultuur.                                           i

In-juni   1975  was  Parijs  voor  bet  eeist  aan  de
beurt.     De  immigrantenrijke  voorstad  Suresnes
werd  toen  vijf  weekends  lang  bet  toneel  van  het
''le  Volkstheaterfestival  van  Buitenlandse  Arbei-
ders  in  Frankrijk"..    Maar  liefst  24  immigranten-
tbeatergroepen,   evenveel  muziek-  en  folkloreL  .
-ensembles,   debat--en  filmavonden,   1okten  'er
niet  minder. dan  8.000  toeschouwers,   Fransen  an
immigranten.
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Daa.rtegen  moest.,   aldus  de  organisatoren',   een           Ve  Spieren  ook  hun  kultuur  hebben.
breed  kultureel  strijdfront  t6t  stand  komen,    ,        Vanaf   1978  bezweek  ook  Noord-Europa  onder  de
dat  niet  alleen  steunde  op  de  solidariteit  tusschoprukkende.festivalkoorts.     Spontaan  bijna
Fr.arse  en  gelmmigreerde  arbeiders,  maar  ook  op    `
de  sanenwerking  tussen  irmigranten  van  verschil-
1ende. nationaliteit  onderling.
Wat  dat  laatste  betrof ,   zorgde  dit  Festival .al-
vast  voor  een  primeur.     Voor  de  eerste  maalt   .
hadden  riier  immigrantengroepen  van  diverse  plui-
mage  en  origine  de  handen  in. elkaar  geslagen.
net  vierd  dan  ook  een  ongezien  succes,   in  tegen-
stelling  tot  vroegere  kulturele  manifestaties
die,  her  en  der  opgezet  door  gelsoleerde  belan-
gengroepen,   slecht§  een  beperkte  we`erklank  von-
den.
Opvallend  ook  was  de  belangrijke  plaats  die  bet
irmigrantentheater  innam.    Niet  moeilijk  t;  ver-
klaren  als  men  weet  dat  de  buitenlanders  in  bet
theater,. meer  nog  dan  in  hun  liederen  of  dansen,
een  uitdrukkingsmiddel  bij  uitstek  zien  om  hun
verlangens  en  eisen  naar  buiten  te  brengen.
Theater  is  voor  hen  synoniem  voor  bewustwording:
geen  konsumptietoneel  dat  bet  publiek  licht  ver-
teerbare  brokken  voorsc.hc;te.1t,  maar ,tone-el  dat

kwamen  er  ook  in  de  Lage  Landen  gelijkaardige
initiatieven  va.n  de  grond.     In  de  herfst  van
dat  jaar  was  Antwerpen  voor  bet  eerst  aan  de
beurt,   een  winter  en  eon  lente  later  Rotterdam,
Amsterdam  en  zelfs   Stockholm.
Voor  de  organisatie  van  het  "1e  Festival  van  de
Immigrant"  in  Antwerpen,   tekende  K.I.S.   (Kontakt-
orgaan  Internationale  Solidariteit) ,  een  aktie-
en  overleggroep  waarin  zowel  Vlamingen  als   im-
migranten  samenwerken.     Dit  komitee  was  in  het
begin  van  de  jaren  zeventig  gegroeid  uit  inter-
nationale  solidariteitsakties  met  Spanje,  Por-
tugal,   Griekenland,   Chill...     Akties  waarbij
niet  zelden  bet  initiatief  uitging  van  militan-
te  vreemdelingenorganisaties,   die  een  beroep
deden  op    de  Belgische  .politieke  en  syndikale
beweging  om  hen  te  steunen  in  hun  strijd  tegen
de  diktatoriale  regimes  in  hun  land.
Hoewel  de  immigranten  in  die  bewogen  jaren  het
accent  vooral  1egden  op  de  politieke  strijd
voor  demokratie  in  bet  eigen  land,  doken  er  in
het  kielzog  van  die  strijd  tal  vim  verenigin-
gen  op  die  zich  het  weinig  benijdenswaardige
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1Qt  der  migranten  ter  harte  namen.     Eermaal  de
politieke  situatie  aan  bet  thui§fiont  enigszins
genormaliseerd  was ,  kende  dit  verenigingsleven-
nieuwe-stijl,  dat  niet  uitsluitend  politieke
doelstellingen  beoogde„  een  ver;nelde  bloei.
Het  was  in  dat  kader  dat  vertegenwQordigers
van  varschillende  nationaliteit,,  en  ook  Via-..
mingen` die  mat  hen .aktief  waren  gaweest `in
allerlei  landenkomitees,  elkaar  rond  d6  t;fel
vonden  om  een   le  Festival  vapi  de  Immigrant  op
poten  t.e  zetten.
Naast  de .gemeenschappelijke  strijdervaring  die
hen  onderling  verbond,  was  gaandeweg  bet `bewust-
zijn  gegroeid  dat  de  oorzaken  van  de  ekoDomische
uitbuiting  van, Derde-Wereldlanden  te  vinden
zijn  in  uitbuitingsmechanismeri  van Westerse
makelij ,   dat  migratie  bet, geografisch  verleggen
was  van  die  uitbuiting,van  de  Derda  Wereld
naar  bet ,rijke.Westen,  dqt  bijgevolg  ook  bier
moest  gestreden  worden  tegen  de  kwalijke  uit-
wassen    van  migratie .  als  een  vorm  van  uitbui-
ting,   zeg  maar  onderdrukking.
Tegen  diel achtergrond  werLd  ook  bet  beleven  van
de  eigen  kultuur  herdacht-.    Kultuur  kon.niet
langer  bet  klakkeloze  repfoduceren  blijven  van
folkloristische  tradities  uit  hat.land  van  her-
komst,   maar  moest  betrokken  worden  op  de  situa-
tie  bier,

Op.bet   le  Festival  van  de  Immigrant  in ,Antwerpen
verspreidden  leden  van  een  deelnemende  Mirok-
kaanse  muziekgroep  vlugschriften,  waarin  zij   de
hoop  uitdrukten  "dat  dit  Festival  meer  zou  zijn
dan  een  kulture.1e  uitwisseling,  en  dat  bet  in
tegenstelling  tot  zovele  andere  ontinoetingen
mag  bijdragen. tot  een  bewustwording  omtrent  d6
problemen  en  bet  onrecht  waarvan  wij   dagelijks
bet  slachtoffer  zijn".     Ook  de  muziek,die  deze
groep  bracht,  ,waren  nee,r  din  mooie  Oosterse
deuntjes,   zoals  dat  in  de  pers  dan  h`eet.  Want,
zo.1uidde  bet,  ,"met  onze  liederen  die  handelen
ove.r  het  onrecht,  de  onverschilligheid  en  de.  .
manier  w;arop  wij  behandeld.worden,  willefi  we`
een  getuigenis  brengen  over  de  reale  1-evenssiT
tuatie  van  de  immigranten".
Ook  de  org;nisatoren  lieten' over, de  w'ar;  b6doer
lingen-van  bet  Festival,  dat  op  bet .eerste .ge-
zicht  eon  jaarlijks  weerkerende  multikulturele.
happening  kon  lijken,  weinig  twijfels  bestaan.
Jaar  na  jaar   (in  1982  was  het  Festival  aan
zijn  lustrum  toe)  .werd  bet  opgebouwd  rond  ak.-
tuele  thema's  van  de  migrantenstrijd,   zoals. de
eis` van  gelijke  politieke  rechten,  her  recht .op
verblijfszekerheid,  de  strijd  tegen bet  racis-
me,  bet  re6h't  op  een  eigeh  kultuur.  De  Festi-
vals  krijgen  op  die  manier  een  duidelijk  poli-
tiek  karakter,  e.n  moet6n  dikwijls  in  strijd-
baarheid  niet  ond6rdoen  voor  andere  progres-
sieve.  feesten;.    De  kultuui  of  de  folklore  die
ei  op  bet  prograrma  staat,   is  niet  van  aard  om
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bet  aanwezige  publiek  in  slaap  te  wiegen.
Immigrantenkultuur  staat  met  de  blote  voeten  in
in  de  sociale  en  ekonomische  realiteit    van  bet
gastland    en  heeft  daarnaast  nog  stevige  banden
met  de  geschiedenis  van  het  thuisland.     De  fol-
kloristische  muziek  op  de  Festivals  is  dan  ook
geen  folklore  in  de  gebruikelijke,  archai.sche
betekenis  van  bet  woord.    Het  zijn  liederen  die
voortkomen  uit  bet  volk.     Omdat  de  wervingslan-
den`  large  tijd  boerensanenlevingen  waren,  .wor-
den  de  traditionele  muziekvormen  .met  gebruik
van  dito  in;trumenten  nog  steeds  vertolkt,
alleen  worden  ze  nu  voorzien  van  teksten  waar-
in  de  migranten  lets  van hun  eigen  situatie
herkennen.     De  Ital-iaanse  groep  CASI-UO  en  bet
Marokkaanse  Ahl  EI  Hijra.  werken  duidelijk  in
deze  richting.     Allebei  komen  ze  voort  uit  de
tweede  generatie,   en  ze .maken-niet  alleen  mu-
ziek  en  theater,  maar  zijn  in  hun  achterban  ook
n8g`beqrijvig  op  bet  gebied  van  politieke  vor-
mlng  en  sociale  aktie.    Wat  meteen  verklaart
waarom  bet  meestal  deze  groepen  zijn,   die  de
nieuwe  migrantenkultuurmakers  zijn-en  er  de
emanciperende  dimensie  aan  geven  die  op  de  im-
migrantenfestivals  doorgaans  aangeprezen  wordt.

Want  lang  niet  in  alle  migrantengroepen  die
ku.1tureel  aktief  zijn,  waait  eenzelfde  frisse
wind.     De .nogal  eenzijdige  bekommernis  van  heel
wat  folkloristische '.dansgroepen  met  name  be-
staat  erin  de  volkse  tradities  van  boeren-  of
arbeiderskultuur  uit  bet  thuisland  in  ere  te
houden.     Niet  dat  zulks  per  definitie  minder-
waardig  zou  zijn,  want  dikwijls   is  de  volks-
dams  de  gemakkelijkst  hanteerbare  expressie-
vorm  voor  een  kulturele  minderheid,   die  ook  op
andere,/ meer  prioritaire  terreinen,   om  het
sociaal-ekonomische  maar  te  noeme.n,  bet  adjec-

De  Festivals  lopen  parallel  met  een  voorheen
nooit  geziene  belangstelling  bij   de  immigranten
voor  hun  taal  en  kultuur.     Zelforganisaties,
taalkursussen,  theaterprojekten  en  aktiegroepen
rijzen  als  paddestoelen  uit  de  grond,   en  dit  op
een-  ogenblik  dat  de  aanwezigheid  van  migranten
in  het  Westen  konflikten  oproept  en  hun  werk-
en  verblijfszekerheid  in  het  gedrang  komen.
Ze  treden  uit  de  anonimiteit  in leen  periode  van
elek`.tora.1e  passies  en  tolerantiedrempels,  waarin
de  ininigranten-zonder-stem  de  rol  van  zonde-
bokken .krijgen  toebedeeld.
Gaat  bet  bier  dan  om  eeh  kontradiktie,  of  erger
nog,   een  strijd  die  op  voorhand  verloren  is?
Het  tegendeel  1ijkt  waar.    Kulturele  strijd
en  sociale  strijd,  bet  zoeken  naar  een  eigen
identiteit  en  bet  opeisen  van  .een  plaats  in  de
samenleving,   gaan  bier  hand  in  hand  en  verster-
ken  elkaar.
Dat  alleen  al  maakt  dat  de  migrantenkultuur
dikwijls  zo  verrassend  nieuw  kan  zijn,  en  in  de
zin    dat  zij   erin  slaagt  om  geJestigde  patronen
te  doorbreken,  kan  zij   ook  voor  ons,  Westerlin-
gen,   inspirerend  en  vernieuwend  werken.
Maar  goed  ook,  want  de  multiraciale  samenle-
ving  waarin  wij  vandaag  volop  leven,   zal  vroeg
of  laat  ook`een  multikulturele  samenleving   .
moeten  worden,  willen  we  vermijden  dat  het  in
onze  landen  slegs  vir  blanke  goed  is  om  leven.

Luc  Versmissen

tief  kansarm  ten  voile  verdient.    Toch  zit  het
risiko  er  dik  in  dat  de  volksdans  uit  de  kon-
tekst  wordt  gerukt  die  hem  in  bet  land  van  oor-
s|)rong  voortbracht,   en  verwordt  tot  schrale
folklore,  die  enkel  nog  als  funktie  heeft  bet     ,
heimwee  naar  de  verre  heimat  levendig  te  houden.

De  verdienste  nu  van  de  migrantenfestivals  over-
al  in  Europa  is,   dat  zij   de  verschillende  opvat-
tingen  over  en  uitdrukkingsvormen  van  migran-
tenkulturen  met  elkaar  gekonfronteerd  hebben.
Zij  hebben  aangetoond  da,t  er  niet  zoiets  be-
staat  als  een  unanieme,  exclusieve  Kultuur  on-
der  auspician  van  de  heeisende  ideologie,  maar
vele  kleine  mikrokulturen  die,  waar  bet  de
migranten  betreft,   telkens  weer  hun  oorsprong
vinden  in  bet  leven  van  alledag."l{ultuur",   zo  drukt  een  Afrikaans  immigrant  het
uit,   "dat  is  onze  taal,  ons  leven  van  elke  dag,
onze  keuken,   onze  manier  van  kleden  en  onze
vrije  tijd  besteden,   onze  muziek. ..   Kultuur  is
geen  folklore,  maar  hetgeen  wij   elke  dag  bele-
ven.    Kultuur,  dat  is  niet  eon  paar  duurbetaal-
de  artiesten  uitnodigen,  die  niet  weten  Vat
immigrant-zijn  betekent.     Wij  willen  bet  hebben
over  hetgeen  bier  gebeurt.   En  als  we  dat  dan
doen,   mag  bet  niet,   omdat  we  zogenaamd  aan
politiek  doen."
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Zinafr- op hat- fwffftif© d¢¢k .
Als  je  in  de   16  rmi  gids  van  De  Andere.Cinema,
de  zgn   'Thematische   16  mrs  katalogus'   plus  aan-
vulling  I  &  11,   bet  trefwoord  Racisme  op.zoekt,
omdat  je  bet  in  je  ho.ofd  hebt  gehaald  een  ver-
toning  te  geven van  een  f ilm  over. en  rond  ra-    .
cisme,   dan vindt  je  daar  een  toch  wel .kort
lij stj e . .
Op  het  eerste  gezicht  is  dat  enigszins  verwon-
derlijk.     Vooral  als  je  bedenkt  in  hoeveel  f ilms
indianen  worden  uitgemoord,  negers  in  het  ge-
zicht  gespuwd,   joden  naar  de  getto's  gevoerd  of
marokkanen  wegeps  verkrachting  de  gevangchis.,in-
gezet.     Sinds  het  bestaan  van  de  cinema  zijn   .
minderheidsgroepen^ steeds  een  dankbare  aanlei-
ding  geweest  om  een .of  ander  heroisch  verhaal
rond  te  brouwen.  Mear  dan  een  aanleiding,   een,
achtergrond  of  een  dekor  moet  je  daar  niet  gaan
zoeken.

I

Ben  van  de  meest  frappante .voorbeelden van  zulke
verdoezeling  is  te  vinden  in  de  film   'Guess  who's
coming  to  dirmer'  van  Stanley  Kramer  met  Sidney
Poitier.     Fen  film  die  ons  nog  minstens  eens
per  jaar  op  TV  wordt  voorgeschoteld.     Iedereen
kent  wel  bet  verhaal  van  de .jonge  suksesvolle
neger  die  verliefd  wordt  op  een  mooi. blank.
Ineis].e  van  goeden  huize.     De  ouders  zijn  in  de
wolken  met  de  relatiervan  hun  dochter,.  tot  dan
de  langverwachte  verloofde. op  bezoek  komt  want,
oh  wee,   HET   IS   HEN   NEGER   !      Shame   and   scandal
in  the  family.    Dan  krijg  je  de  .hele  rotzooi
over  de  onivoogding  van  de  negers  ii  Amerika
met  annex  het  verleggeri-van  de  tolerantiedrem-
pe|  van  de  doorsnee  kleinburgerlijke  Amerikaarise
familie.     E€n  huichelarij   inderdaad.
De  meeste  van  die  zgn..films   over  racisme  die
destijds  door  de  katholieke  f ilmliga  op  bet
Vlaamse  volk  werden.  1osgelaten  zijn  gebouwd
volgens  hetzelfde  stramien.
En  vele  van  de  huidige  produkten  overtreff en
h::i  geromantisser  terzake  nog  in  schijnheilig-
held.      'The  Deer  Hunter'   van  Michael   Cimino
bvb.     Ben  meesterlijk  gemaakte,   en  daarin  schuilt
het  gevaar,   film  waarin  de   'brave  Amerikaanse
soldaat',   gekonfron.teerd  wordt  met  de   'geweten-
1oze  vietnanees',  waarbij  hij  al  zijn  krachten
poet  aanwenden  om  zijn  kylturele  en  filosof i.sche
eigenheid  niet  te  verliezen.     TV-series  en
weekendfilms  nemen  maar  al   te  graag.deze  valse
redeneringen  over,   en  de  kijker  die  meer  wil
wordt  aan  zi.jn  lot  overgelaten.
De  f ilms  die  eraan  ontsnappen  belanden  uiteraard
in  de  alternatieve  sektor  -mede  door  het  f.eiit
dat   in  de  cinemaprogrammatie  de  regel   :   inspan-
ning   is..taboe,   meer  en  meer  veld  wint. '   Zo  bvb
'Angst  essen  Seele.aus'   van  Fassbinder  en.
'Shirins  Hoch2eit'  van  H.   Sanders  waarin  de  moei-
1ijkheden  van  inwijkelingen  om  zich  aan  de  wes-     .
terse  gedragspatronen  -.  in  casu  bet  huw61ijk  -
aan  te  passen  centraal  staan.
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Er  is  een  hele  rits   'jodenfilms'   waarvan  het
overgrote  deel  de  geschiedenis  van  de  jodenver-
volgilig  nog  maar  eens  uit  de  doeken  doet.     Maar
eerlijker  en  enthoesiaster  dan  de  dokumentaire
'Blacks  Brittanica'  van  David  Ko ff  heb  ik  nog
niet  gezien.     De  behandeling  van  de  vreemdelin-
gen  in  Londen  en  omstreken  door  de  overheid  en'autochtone'   Engelsen  en  de  rea,kties,   georgani-
seerd  verzet,  van  de  minderheden  daarop  geven
een  duidelijk  beeld  van  een  situatie  die  zich
niet  zo  heel  ver  van  onze  eigenste  voordeur  af-
speelt.

Enkele  aanraders   :

Shirins  Hochzeit  van  Helma  Sanders,   fiktie
(Bevrijdingsfilms)
Gasparazzo  van  P.   Desmeyter,   C. .Callens   en  G.
Verheeke,   1ange  animatiefilm   (Bevrijdings-
films)
Blacks  Brittanica  van  David  Ko ff ,   dokumentaira
(Fugitive  Cinema) .

`Angst  Essen  Seele  Aus  van  R.W.   Fassbinder,   fikti
Film  Intarnational
Das  Boot   ist  Voll  van  M.   Imhoof ,   fikt:ie   (Studio-
film)

Verder  Jind  je  in  de  katalogus  van  de  Andere
Film .onder  de  trefwoorden  antifascisme,  anti-
racisme,  verzet,   burgerrechten,   d`ik'tatuur,   demo-
kratie,   rassenproblemen,   ethhische  minderheden,
gastarbeiders  etc.   een  hele  reeks  films  die  meer
of  -  en  vooral  -  minder  bet  probleem  in  de  verf
zetten.

LUG   Pien

-,
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TitBl   van   deel   3  van   Ben   CanadesB  film  "Cinq
Millial`ds   d'homme§".
Meteen   een   gcJede  titBI   VocJr  dit   artikB1...   en
vc)c)r`   het   hBle   nummer`   24.
En  wat   tijdglijk   tc)egelatE3n   F]r`E3cies   betekent,
halBn   we   letter`1ijk  iJit   de  film-brc)chul`B  van
BEVRIJDINGSFILMS .

"Een   van   de   mBBst   ver`spr`Bide   mythe§

c)ver  migratie.i§   c]at   dE3  migrant   kie§t   om   tB
emigl-Bran.   WBliswaar,  is   emigratie   E3en   F)er`-
sc)c)nlijke   keuze  maar  we  mc]eten   tc]ch   vast§tel-
lEm   c]at   ze   E]eantwoc]r`dt   aan   meestal   Bkonc)mi-
sche   beweegredenen,   waar`naal`  de  migrant   zich
mc]et   plcloien.    OvE3r`    't   algEmeen   wc]rdt   de   keuze
c]in  zijn   land,   strBek,   familie  te  verlatBn
5lBcht§   ingegeven   dc)c]r  dg   drang   c]m  te   ovgr-
1even.   Dab   is   het  wet   op   hat   einde  van   de   19°
BBuw   E3n   in   hBt   begin   van   de   ZOO   eeuw   duizen-
den   boBren   naar   dB   gI`c)te   §tedBn   dreE3f   in   Eu-
rc]pa   en   later.  in   Amer`ika.

Na   dB   tweeds  wel`Bldoor`lc)g   doen   zich
andel`e   gr`c]te  migr`atiet]ewegingen   voor`,   naar
de   gelndustriali§eBrde   landE3n   van   Eurc]pa   -   in
1970   telde  men   8   m'iljc)en   gastal`EiBider`s   -en
naar`   Nc)ol`d-Amel`ika.

Maar'  waarom   dc]Bn   de   gelndustr`iali§E3E3r-
dB   landen   van   Eur`c)F)a   en   Amerika   Ben   E]eroep   oF]
zoveel   vl`eemde   al.bBidBr§?   TIJDELIJKE   toela-`
ting   schBtst   on§   de  geschiBdBnis   van   deze
gr`otE!   migl`atiebewegingen   en   lE3gt   ons   het   hc]g
en   waal`c]m   van   hE3t   migratic3fenc]meen   uit.
INLEIDING:    "Tijdelijk   toBgBlat?n"   be§preek't-de

F)I`oE)lematiek   van   dB   gastar`beiders..   Waar`c)in
gaan   deze   mensen   in   Ben   ander`   land   weikBn?
Vanwaar   koinen   zij?   Wig   zijn   zij?   Waal`om  wer-
den   ze   doc]r   ?oc]rd-Amer`ika   en   Europa   zc]   gast.-

•  vr`ij   onthaald?
`DE   EEF3STE   MIGRATIEBEWEGINGEN:    De   industrigle

revolutie   kr`eEsert   eBn   gr`ote   E]ehoefte  aan   ar-
`,beidskrachten.   De   platteland§bevolking,
mee§tal   boer`en ,wier.gr`ond   onteigBnd   werd,
vloBii:   af   near   de   stedEm.   Alhoewel   dB   indus-
tr`ialisBring   ze.er   §nel   vel`loopt,   kunnen   dE3
c)nc]er`nemingen   de   beschikbar`e   ar`beidskr`achten
niet   absorbE3rBn.    Een   dE3E31   steekt   c]an   de   At-
lani:i§che   Oceaan   over,   omdat   c]e   Nieuwe   We-
rBld   ook   Ben   indu§tri§lB   F{evolutie   dc]c)r-
maakt.    Het  `is   voor`   eE3n   gr`oc)t   deel   met   behulp
van   dezB   landE3n   dat   de   Amel`ikaanse   industri-

`     ele   macht   opgeEic)uwd   werd.    De   Berste   werelc]-
c)c)r`1og,    de   beLil`scrach   van   1929   en   de   gr`ote
deprBs§ie  -roepen   echter`  Ben   halt   toe  aan   de-
ze   migratie§:   men   kre§er`t   Ben   reeks   Eteper-
kende   inaatrE3gelBn.   In   Eurc]pa   i§   de  migratie-
bBweging   dan   al   pr`aktisch   opgehoud:n.

DE   TWEEDE   MIGRATIEBEWEGING:    Na    de   tweeds   we-
relc]c)c)Flog   ontstaat   el`   een   migr`atie   in   omge-
keer`de   r`ichting.   De   gelndustr`ialiseerc]B   lam

den   van   West-Eurc)pa   hebEien   arbeid§-
kl`achten   nodig   vc)or`   de   herc)pbc)uw   en   c)in  aan   de
behoeften   van   de   hel`rijzende   Bkc)nc]mie   tE3   be-
antwc)cJrden.   De    'aime'   landen   van   hat   Middel-
landse   ZeegBbiBd,   waar`   duizenden   wer`klozen
zijn,    kunnen   daze   behoefte   goBdkcJc)p   voldoen.
Vanaf   de   jaren   '60   komen   de   'gastar`beiders'
oak   uit   anderB   werelddelen   tc)estr`omE3n.   Aange-
zjen   een.klBin   lc]on   betBr   is   dan   geE3n,   acceF)-
tenon   zij   gevaar`lijk  wer`k.   Ze  wor`den   echter
slechts   cJp   eBn   tijdBlijke  basis  toBgelaten.  `

DE   UITWIJZINGEN:    Sind§  .de   jar`en  .'72-'73   wer`d   de
immigratiepc]litiek  echter  eenzijdig  str`engBr
gBmaakt   en   poogt:  men   de   terugkeer  van   duizen-
den  gastarbeider`s  te  fol`ceren.   De  gelndustria-'
1i§eer`de   landen   zitten   met   Ben   ekc]nc]misc3he
kr`i§is   die   E3Bn   gr`ote   wsrkloc)sheid   ver`cic)r-
zaakt,   dus   kunnE3n   zB   de   gastarbeidBr§   EiBst
mis§Bn ,

WAAROM   GASTARBEIDERS   AANTREKKEN? 8a§tar`Ei8ider`s
•aanvaar`dBn   lags   lonen   Bn   lastig   wE3rk.   Dear-
doc]r`   c]efenEm   zij   gen   neel`waart§e   druk   uit   c]p
de   ar`E]eid§c)mstandighE3den   en   de   lonen.    DE!   ga§t-
al`bBidel`s   bevinden   zich   op   de   laagste     §por.t
van   de   §ocialE3   ladder   en   lBveri   dikwijls   in
echte  ghE3tto's   (bv.   de   Franse  bidonvilles).

HANDEL   IN   HERSENS:    Ook   de   elitB§   van   de   landen
van   de   derde   wel`E3ld   wc]rden   aangetrc)kken.    MBn
wil   zo   de  beste  buitenlandse   sF)Bcialisten  aan-
tr`ekken   met   E)ehulp   van   all.'el`1el  vc]or`beBldjes
en   vr`ijhBden   die   zij   in   hun  vaderland   niE3t
hebben .

BESLUIT.:   Emigratie  van   niet-gekwalif iceerde  ar`-
bE3idskrachtEm   en   van   brains.   VooI`  de   enen   la-
•g8   lc]nen   en   ellenc]e.    Vc]c)r   de   andBr`en   kc]mfc]rt

en   de   voordelen   van   c]e   kc]nsumptiemaatschappij
.  Maal`   de   der`c]e   werBlc]   wor`dt  .wel   beroofd   van.
zijn  .men§elijke   r`ijkdommen   tE}n   vopr`dele   van
de   r`ijke   landen.  "

***

En   mE3tBen   voBl   je   uit   deze   §ociaal-Bkonomische
analyse   hoe   vr`eemdelingenhaat,   hoe.   I`acisme  WoI`-
tel   kan   schieten.
We   geven   U   Ben   paar`   titB1§   van   §ociaal-bewc]gen
films  waarin   dit   prc)bleem  centraal   §taat.   Vool`
meer   informatie:   BEVRIJDINGSFILMS,   Quinten   Met;-
sg§plein   4,   3000   Leij\/en.   tel.016.   23   29   35.

6ASPARAZZO:   Befgt6efre.  ciirfuicz*te6tem.    50 ' ;   ucin
Cct££efro   a"   VeA4Le.elee

OoftApn.oyLleeAAjle  waA   GaApamz:zo   dQ.  hQkd   ua.yL   a.a,yL
h±fiipuQhhaat` iyL  dQ.  I±aucanA a.  Ie^ixnd  '' LO±ka
Condi,nun".1yL  dQ.zQ.  cLyinahiQ.6Alim  unonEL  dQ,   vi-

geiiLhQAd  vcLyL   hex  uQfrhaat   bei^iunnd=   dQ,  ±ochi  vayL
hck  SicjIAunyLbQ,  boo,&jQ,  doon,hQ,eyL  jmujbLQA   ua,yL
wQfrle,    gQkd,    byyLdi,leatQ.   fLQ.c.hiQ.yL,    a.yLz.

DESSERT   V00R   CONSTANCEs    FrayLbQ.  Ape,ve&ihi,    60'
vcLyL  Sahah  MakdoitofL

A&wihaawh a.  uLLAIninmanyLen  LVL   Pahajb   uiyLdQ.yL   Q.a.yL
hooleboQ,le   vok  kQhleQfrQ.  hQ.c.ap±Q.yL.    iyL   huyL   undjQ,
±Ljd   kQ,zQ,yL   zQ,   da,anAyL   Q,yL   u)ondQ.yL  u}anQ.   mQ.QA±e^A
iyL   dQ.  ±e^jirlLyLokogAQ.   zoyLdQh   hQl  kQ.Ielee^A   oolf
±ubbQ,yL   dQ.   hAQ.zQ.yL   ±Q.   h.Q.bbQ,yL   gQhad.    Mat   dAQ,
lee.m*4   wtefe,yL  ze   ee"   let^;fa   i^;tyi"a". . .
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SHIRINS   BRulLOFTs   HQftycL  Sa,ndQjLb '    &fAim
uayL   110'    uoon.   dQ,   urDR

::.i::`-:.::.--:-:-.,`  `--.:-:   :;      : -----.,::   ---`--.`--.  : ----,-.- :-`:--`:i-:-.a-:.:-----:        ,.'`:-::: ---,-:  ------ `-

±e  zoo.IeQjn  iyL  oLrf uhayrd.   -zQ.  uLVLde  On  OndQndale
bij   an.dQfrQ.   gas±anbQj.dQ^4 ,  _vie.F!fe  .utQJL.Ie ..,.^±o±
hQ±  bQ.dfij,j{ hkuife. . .z.a.  bekandi  Ln  dQ.  uno,-
gaunQit. . .   a,vt  bj,i   a,eyL  poof.Qfi.
DORA.    ALsiT   OBENBUK   KOMT.    Iecl-

e,  {e.a.ve.a
pfLodLLthQ.
77,.

oclra,   dQ,  BunzjAjiranbe  utln  zqu4.xpoond  pee,gQ.ry
LyL  WQA±-BQthjyL.   Wa.aftom?   OQ,   61Pn _a_u.QAloqp±
haan  kQ:vQ.yL,   hirajL  piLobkanQ.If  iyL  barmngbc.hop,
haan  pounchQ.  g Qjja.rig a.yLb.a.heL.p ,.   hefe .vyalqfeho.u-
ujQ,yL  ujaa;one.a,  zQ,  -wend  -omwingd  LVL  Vuitbk,cnd.,`
hqu  unanhoop . . .

VI]F   MIL]ARO   MENSEiv.    CayLadeAQ,  itQ.a,ha   vcLn   5
uCL„ NLcokQ,  One.heyLQ.   a,yL

ckcLudQ,   LclrfuQ,.
OQ,Qk   3   dawavayi  ch   TI]OEL1]K  TOEGELATEN.
(z{e.   bouen)

***

Cha5p an;zzp.              D ¢6S art-won c¢nistome
Animatiefilm  i  50  mln  -k]eur
OrigL-.ele  titel   :  Gasparazzo
Realisatie   :   Callens  en  Ver.heeke
Be81d   :   Etienne  De  Br`uyne
Muziek   :   Fabien  Audoor'en

Belgi§
16  nm  -  optisch  -  Neder.lands

INHOUD

Ben  large  animatiefilm  rond  thema's  als  r'acisme,  gastarbeid,  wer`kloosheid
en  sociale  strijd  met  de  ltaliaanse  gastarbeider  Gasparazzo  in  een  weinig  be-
nijdenswaar'd ige  hoofdrol.

Het  zijn  har>de  tijden  voor.  Gasparazzo,  de  Siciliaan   :  hij  vindt  Seen
werk,   stelen  lukt  hem  nauwelijks  en  hij  komt  uiteindelijk  ter`echt  op  een
pla.ats  die  hem  vert,r.ouwd  is   :   de  gevangenis.   Na  een'  opstand  aldaar'  biedt  de
plaatselijke  leider  van  de  maffia  hem  een  job  aan   :   s.takingsbreker..  Maar.  oak
dab  werk  list  hem  niet  en  hij  besluib  naar  bet  Noor`den  te  emigreren.  Daart
blijken  de  beloftes  van  overvloed  slechts  illusies  te  zijn  :  hij  vindt  geen
kaLT.er.,  net  wer.k  is  oninteressant,   hij  maakt  ruzie  met  iedereen,  patrooris,
syndicaten,   afgevaardigden.  Na  een  kor`te  maar  bewogen  vakantie  neemt  hij  zijn
familie  nee  naar`  het  Noc>rden.     Nu  begirmen  de  moeilijkheden  pas  goed.

public::::p:::¥e=j:ew3:a;::=p::az:g:e,.:::gavg:n:::u:f:±3:e::2££±::t,hg:;c
de  eigenheid  van  het  ver.haal  bewaard   :  de  tocht  van  Gaspar`azzcj  als  een  volks-
ver`haal  en  een  opeenvolging  van  tafer'elen  en  gags.

i!:i;;i!!e::.!:::;:6R:i:i:::t  pour  constance
Produktie   :   Antenne  2   -Top  Films
Frankrijk  1980
16m  -  optisch  -  Frans  gesproken  -  Nl   ondertiteld

;:j!!;ii!;:i!;!!;;i;:i;!i!i;!!;i!i;i!ii;;¥t:i:i::!i;ii;i::!i:?;ii;:;i:::::;::
In  hun   .foyer'   aangekonen,   na  hun  ronde  net  de  vuilkar  en  het  lossen   in  de  ;er-

:::3#Zg:?v:R:n# ::::|i:tieo!o:i;:3a::!i gi:k::::g:e3ev::h:eg:::::?  i:Y ::: s::.

EiiliE

C)           buis  geschaard.   gefascineerd  door  het

urL     §§::;£:#a:;€#di:: ::t!§:;::;t!i3n:i:e:e

:ii#a;:ia!!!;::::i¥!8:i:i:::T#:i::;i:freg::;;;e{:::!a:i;:!¥:§e§:::i§;e!;naf
Z:itd:v8:a::nd;8T ::E:i::£:. v:::g?egi:tj8°:8t  a:  8::;:ea::aB:?o§:I::.daat  Strui-
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Vinger  in  de  Pap.  een  donderdagavondprogran-
rna  voor  jongeren  ±usseri   12  en   1.5  op  de  BRT.
H661  populair.  Heel  goed  ook.  E6n  van  de
weinige  live-programllia ` s  die  in  Vlaanderen
rechtstreeks  op  de  buis  durven  komen.
Thema-uitzendingen.  Rond  problemen  die  de
jongeren  bezighouden.
Gasfarbeiders?  Jawel I
Tientallen  brieven  komen  binnen.  Positieve.
Ge±nteresseerde.  De  .weinig negatieve  blijken
anoniem  verzonden  te  zijn.  Jalrmer,  maar  hoe
krijg  je  die  in  je  uitzending.
De  bewuste  uitzending  werd  dus  gemaakt  door
buitenlandse  jongens  en  meisjes  en  Vlaamse
die  er  geen  graten  in  zagen  samen  met  de
vreemdelingen  te  leven.
Hens  de  uitzending  voorbij=  een  nieuwe  laag
post.  Gemene  scheldpar±ijen,  racistische  uit-

'1atingen,  opgekropte  haat. tegen  al  wat bruin
is.  En  de  verwachte  verwijten=  waarom  za±en
er  geen  tegenstanders  in  het  programma???
Waarom  willen  tegenstanders  anoniem  blijven?-
is  de  wedervraag.
We  zochten  voor  U  een  paar  stukjes  kinder-
haat  uit.  Ctrigelooflijk maar  waar,  zou  Heer  ,, .
`Bomel  zeggen.

Koen,16  jaar   (zonder  adres)=   '`Ik  vraag  me
dikwijls  af  of  we` hier  in  Belgi5  of  in  Marok-
ki5  women.   Zeg  eens  eerlijk,  welke  mens  durf£-
's  avonds  nog  in  Brussel  kuieren?. Brussel  en
andere  grootsteden  vergelijk  ik met  een  terri-
toriuln  van  s±inkdieren.  Met  de  balans  dali  nog
uitvallend  in  he±  voordeel  van  deze  dieren,
want  zij  bakenen  hun  terrein  alleen  af  in  pa-
ringstij d . . . '.I

"Ze  zouden  beter  een  cirkus  openen  waar  men-
sen-vechaers  op  hun  plaats  achter  tralies  (zo-
als  leeuwen,  want  dat  zijn  gevaarlijke  BEES-
TEN)   ziften.   Ik  zou met  plezier  de  zweep  han-
teren  om  hun  eens  ±e  tellllTien. . ."

Hilde   (17  jaar)zonder  adres: "Ze  willen  graag
stemrecht,  wat  als  gevolg  zou  hebben  dat  de
vreemdelingen  zichzelf  zouden  kandidaat `stel-
1en.  Wat  een  katastrofe  zou  dat  wel  worden!
Waar  zouden  wij  Belgjes  dan  nag  lets  te  zeggen
hebben?  Als  de  vreemdelingen  absoluut  willen
ste:IIIIIien,   dat  ze  dan  naar  hun  land  gaan. . ."

Patsg   (brief  k]^7am  na  uitzending)
''Ik  ben  tegen  Marolckanen,   Turken,  Algerijnen. . .
Daarom  ben  ik  nog  geen  raciste  of  VMO`sfer.
Ik ben  vd6r  -om  hef  zo  ui±  £e  drukken  -  Joden,
Chinezen,  negers,Italianen. . .  Waarom  ik  tegen
de  eerste  groep  ben?  bv.  Ze  vallen. je  op  straat
altijd  la;tig: Hoe?  Je  wandelt  op  ;tra:t..  E.r
komt  er  eefitje  voorbij ,  bekijkt  je  alsof  hij  je
zo  ter  plaatse  wilt  uitkleden,  al mompelend
met  uitpuilende  ogen.  Veel  goeds  zal  het  wel
niet  zijn,. want  ze  zeggen  .het  in  hun  moeder-
±aal.  Zo  laf  zijn  ze,  dat  ze  het  niet  in  het
Neder|ands  durven  zeggen! ".

Dit  zijn  geen  verzonnen.verhaaltjes.  .Maar
echte .-kiniderschrijfsels`,  recht  iit  hat
hart,  waar  het  diep  ingeprent  zi±  en  al
voorgekauwd  was  door  de  fanilie,  de  bu-
ren . . .

Het  zijn  spijtig. genoeg  ook.  geen
uitzonderingen=  naarmate  de  krisis  blijft
duren  en  jongerenwerkloosheid  een  struktu-
reel  verschijnsel  wiord±,  wordt  deze  menta-
1iteit  ijverig  aangemoedigrd  door  racisti-
sche  6n  extreem-rechtse  partijen  en  groe-
Pen.''In  onze  school  zijn  we  in  de  les  moraal
bezig met  het  thema  'gastarbeiders'  en  al

wat  daarmee  te  maken  heeft.  Alleen  al  van
de  4°jaien  is  90%o  tegen  de  gastarbeiders.
In  de  buurt  waar  wij  women  is  70%o  tegen
hen.  Zegt  dat  niet  genoeg  hoeveel  mensen.
±egen  hen  zijn?. . . "

We  zijn  gewaarschuwd!
viona  westra
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Zowel  in  Nederland  als  in  Vlaanderen  bestaan
er  gemeenten  met  een  sterke  vreemdelingen-
koncentratie.   Nemen  we  bv.   Borgerhout,   bij`
Antwerpen,   in  de  ongespoelde  volksmond  ook
wel  Marokkije  genoend`.
Meer  een  meer  gemeenten  leggen  een  niet  zo
vriendelijke  politiek  aan. de  dag  tegenover
"al  die  indringers".   Ook  binnen  de  scholen
waar  de    migrantenkindefen  worden  opgevangen,
speelt  dit  fenomeen  zich  af .   In  datzelfde
Borgerhout  liep  nochtans  een  boeiend.opvangs-
en  begel:idingsprojekt  voor.die  vele,migran-
tenkinderen,   en  dit  in  twee. scholen  van  de
gemeente,   in  samenwerking  meF  hun  psycho-
medische  en  sociale  dienst.   (PMS-dienst).
Zo'n  gewoon  PMS-centrum  kampt  meestal  met
te  weinig  personeel  en  teveel  paberasserij,
zodat  bet  personeel  zijn  behoef te  aan  een
extra  personeelsprojekt  duidelijk  uitte:  bet
kwam  er,   zij  bet  tijdelijk.
En  tijdelijk  wil  zeggen  dat  nu  dat  geld  niet
meer  voorzien  wordt.   Grote  teleurstelling
bij  bet  personeel. . .maar  een  ramp  voor  de
kinderen .
Want  hoe  ziet  de  situatie  eruit  in  die  ge-
meentelijke  scholen?  In  de  basisschool  zijn
er  321   kinderen,  waarvan  240  vre.emdelinge-
tjes,  bijna  alle  marokkaantjes.   In  de  mid-.
denschool   is   ook  ongeveer  60%  van  de  200
1eerlingen  niet  van  Belgische  nationali-.,
teit,`  ook  weer  vooral  marokkaans.
Het  speciale  projekt   (BTK-bijzonder  Tij-
delijk  Kader)  wilde  vooral  aandacht  besteden
aan  de  kulturele,  en  familiale  verschil`1en:
dan  heb  je  op  de  eerste  plaats  een  tolk  no-
dig. . .maar  liefst  eon  vrouw,   omdat  bijna
alle  kontakten  met  de  f amilie  via  de  moe-
ders  verlopen.  Moeders  die  bovendien  geen
vreemde  mannen  te  woord  mogen  staan.   De
tolk  gaat  nee  op  thuisbezoek.   Zachtjesaan
groeide  een  soort  vertrouwenssituatie.
Maar  zoiets  bouw  je  niet  op. . .om  bet  na  een
jaar  weer  op  te  geven.
Betekent  dit  nu  bet  einde  voor  bet  vele
noodzakelijke  werk  dat  door  dit  projekt
werd  verzet:   onderzoeken  en  testen  van  de
kinderen,   gesprckken  met  de  familie  over
bet  verleden  en  het  socio-kultureel  ont-
wikkelingsniveau;   testen  van  kennis  over
eigen  en  nieuwe  kultuur,   taallessen,  hulp
bij   administratieve  beslommeringen,  medische
en  juridische  bijstand,   en  opvangen  van
allerlei  onverhoedse  problemen. . .die  zo-
veel-speciale  aandacht  en  tact  vereisen. . .
Moet  Borgerhout  Marokkije  laten  vallen?
(zie  ook:   artikel  Leo  Bridts   in  SOCIAAL,
jan  83)                                                                         vw.

•Eind   september'   1981    paktB   de   E3ektor    -

Volwassenenvor`ming,   via   dg   r`eBks
OPEN   SCHOOL   uit   met;   Ben   pakket   c)ver

ga§tar`beider`s.   7   Ar`abische   en   7   Turk§e
pr`ogr`amma's   op   de   buis,   telkBn§   van   eon
half   uur,   ter`wijl   hat  migrantenF)rogr`am-
rna    "VOEL   JE   THUIS"  ,gedur`endeL  die   peric]-
dB   cJp   de  telBvisie-uitzBndingen   inspeBl-
de   en   r`eakties   kc]n   c]FivangBn   en   behande-
i E3n  , -

(OPEN   SCHOOL   is   in   Nederlanc].   te   ver`gE3lij-
ken   met   TELEAC:)
Hit   hat  foldertjB  halen  ire  volgende  boc]d-
schap :
"BEF{ABEF{   i§   Ben   Tijr`ks   woord   dat   zoveel     .

bBtekent   als    'samen'.   MOHADJIRIN   i§   Ara-
bisch   en   staat   voc)r`   'immigl`anten' .
Hei:    dubbelF)r'ojekt   BEF{ABEFVMOHADJIRIN
richt   zich  tot   c]e  Turkse  en   de  Marok-
kaansB   gBmeenschap   in   E3elgi§.    I-n   dB   14
televisieF)rogramma '§  `wc]rdt   haast   uii:-
sluitend  Arabi§c}h   en   Tur`ks   gebr`uikt,
met   Nederlandse  voBttitels.
Deze   tE3levisiBI`eeks   belicht   Ben   aantal
aspBkten   van   de  migl`atie:   ondBrwij§,   ge-
zondheic],   huisve.Sting,   geneentepolitiE3k,
taal   en   kultuur,   ver.blijf§wE3tgeving,   ol`-

ganisatievol`men . . .
DE3   pr`c]gramma'.§   zijn   opgevat   als   pakBtte.r
zBer  elBmentaire,I praktische  informatie
verlucht   met   TurksB   Bn   Mar`okkaanse   mu-
ziek„ .

Ds   reBks  `is   vc)c)I`E)ij .I  Maal`   er`   b;staan   vi-
deokas§ettes   van.   DBZB   zijn   tB   ver`krij.--`
gen  via  de  grote  mediatheken  of  recht-
stre!ek§'.via   dg   Mediatheek  van   hat   Mi-       .
nister`iE3   van   Neder`land§e   Kultuur,   Par`o-

chiaan§tr`aat,   tB   Br`ij§sB1.
In   bl`uikleen,   uitel`aard!

***.
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Het  valt  de  laatste  jaren  meer  en  meer  op  dat
punkers  zich  aktief  inzetten  in  de  strijd  tegen
bet  racisme/fascisme;  kijk  maar  naar  de  laatste
betogingen  georganiseerd  door  het  A.F.F.   te
Antwerpen  en  te  Gent.     Het  leek  ons  interessant
om  de  oorzaken  van  deze  betrokkenheid  vanuit  de
punkbeweging  ee|is  na  te  gaan.
We  hebben  daarvoor  enkele  medewerkers  en  ex-
medewerkers  van  Radio  Centraal   (een  progressie-
ve  Antwerpse  lokale  radio)   uitgenodigd  voor  een
gesprek.     Ze  zijn  zelf  punker,   al  willen  ze
zicinzelf  niet  zo  noemen.
Uit  dit   twe.e  uur  durend  gesprek  hebben  we  de
belangrijkste  facetten  die  nodig  zijn  voor  bet
begrijpen  van  de  relatie  tussen  punk  en  racisme/
fascisme  op  een  rijtje  gezet..

Punkers  kan  men  de  jeugd  noemen  die,op  een  pro-
vocerende  en  lets  agressievere  manier  dan  de
hippies  in  de  zestiger  jaren,   zich  afzct  tegen
de  gevestigde  `orde.     Deze  sociale  beweging  die
in  de  late  jaren  zeventig  ontstond  kende  een
gelijktijdige  ontwikkeling  over  de  he.±e  wereld,
in  heel  Europa,   in  Noord  en  Zuid  Amerika,   tot
zelf s  in  Borneo  is  het  verschijnsel  bekend.

Punk  kan  men  echter  moeilijk  een  bewegi.ng  noe-
men,   omdat  punk  zich  niet  wil  verenigen  en  or-
ganiseren,  wac  de  konsekwentie  van  onderhande-
1en  en  aankloppen  bij  bevoegde  instanties  au-
tomatisch  met  zich  nee  zou  brengen.     Punkers
zijn  echter  allemaal  individuen  met  eenzelfde
ideologie  en  dezelfde  uitingsvormen.     Wat  er
wel  op  Antwerps  nivo  gebeurt  is  de  vorming  van
'Punks   in  Verzet' ,   dif  kan  beschouwd  worden  als
een  beweging  zonder  leden  en  zonder  adres.

Om  misverstanden  rondom  bet  begrip  punk  te  ver-
mijden  moeten  we  een  onderscheid  maken  tussen
de  meerderheid  van  punkers  langs  de  ene  kant  `
en  de  Oi-punkers  en  Skinheads  langs  de  andere
kant.  De  Oi-punkers  zijn  de  pas  dit  laatste
jaar  opgekomen  punkers   die   >.:ev.enals..de__reeds
larger  bestaand.e.  Skinheads,,t..kwa  muziek  en. ideo-
1ogie  overeenkomen  met  de  andere  groep  van  pun-
kers,  maar  die  zich  gedrag.en  zoals  de  gevestig-
de  media  en  de  maatschappij  van  een   'punker'
verwachten   :   agressief ,  maar  zonder  een  alter-
natief  te  bieden,   dragen  van  dure  punkkledij
uit   'echte'   punkwinkels   (1),   uitsluitend  luis-
teren  naar  keiharde  muziek,   kortom  zeer  recht-
1ijnig  denkende  mensen  met  vast  omschreven  nor-
men  die  over   't  algemeen   (uiterst).  rechtse
sympathie€n  hebben   (2) .

In  dit  artikel  hebben  we  bet  dus  niet  over  dit
soort  punkers,   maar  wel  over  de  meerdetheid
van  punkers  die  zich  daarvan  distantieert.
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-foco ^MsfiB.
De  punkbeweging  is  nl   een  open  beweging   :   iede-
reen  kent  elkaar  en  men  staat  open  voor  experi-
mentele  toestanden,  wat  ook  valt  af  te  leiden -
uit  hun  afkeer  v6or  vaststaande  waarden  en  noi-
men.
Z,e. .klagen  toestanden  op  politiek  en  sociaal
vlak  aan  en  stellen  een  anarchistisch-socialis-
tisch  wereldbeeld  voorop.     Ze  zijn  daarom  so'1i-
dair  met  alle.  onrechtvaardigheden  die  in  deze
maat.schappij   plaatsvinden,   nl  met  betrekking
tot  kontrole,   gastarbeiders,  homo's  en  lesbien-
nes,   kortom  alle  minderheidsgroeper'ingen.      `

Om  uiting  te  geven  aan  deze  gezamer|lijke  onvrede
en  beter  gezegd  aan  deze  woede  tegen  deze  on-
rechtvaardigheden,.  hebben  punkers,   in  navolging
van  Engeland,   een  eigen  identiteit  ontwikkeld.
Eerst  en  vooral  zijn  punkers  meer  aktiegericht
dan  andere  kritische  groeperingen.     Vanuit  de
luie  stoel  en  met  diskussies  voeren  all6€n  kan
je  niets  be=nvloeden   (3).   W61  door  op  straat  te
komen.   Dit  is  echter  geen  synoniem  aan  gebrui-
ken  van  geweld,   integendeel  punkers  zijn  paci-
fistisch  ingesteld.
De  media  hebben  hierin  een  nefaste  rol  gespeeld
i.v.in.   de  bekendmaking  van  punk,   en  dan  vooral
gerelateerd  aan  bet  begrip  agressie.
Verder  onderscheiden  punkers  zich  vooral  d.in.v.
een  eigen  kledij   en  uiterlijk.     Kleding  w_ordt
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beschouwd  als  lets  persoonlijks  en  dus  bedoeld
als  reaktie  tegen  de  geuniformeerde  lnode,   die
sowieso   geld  moet  kosten.

En  last  but  not  least  treden  de  punkers  naar
buiten  met  eigen  kulturele  uitingsvormen,  waar-
van  de  b.ekendste  hun  muziek  is   (4).     Het  belang-
rijkste  aan  de  muziek  is  dat  deze  een  weergave
is  Vat  er  bij  punkers  leeft,  nl  zeer  demokra-
tisch  want  punkmuziek  staat  open `voor  iedereen
omdat   ze  6n  eenvoudig   is   €n  goedkoop   (5).
Naast  hat  muzikale  aspekt  spelen  in  f eite  de
teksten  de  hoofdrol,   vermits  deze  als  kommuni-
katiemiddel  funktioneert,  nl  bet  overbrengen
Vat  punkers  denken.

Dit  overzicht  van  bet  funktioneren  van  de  punk-
beweging` bevat  belangrijke  gegevensn voor  het
begrijpen  van  de  hardnekkigheid  waarmee  punkers
zich  inzetten  voor  de  bestrijding  van  het
racismg/fascisme.
Het  ageren  hiertegen  wordt  door  hen  als  een
zeer  belangrijky facet  van  de  punkideologie
beschouwd,   omdat  zij   dagelijks  gekonfront:eerd    .
worden  met  raristische/fascistische  toestanden.
Deze  dagelijkse  konfr6ntatie  komt  voort  uit  hat
f eit  dat  punkers  zich  duidelijk  zichtbaar     `
manifesteren  in  de  maatschappij.
In  de  eerste  plaats  door  hun  ideologie  die  alle

onrechtvaardigheden  aanklaagt  en  waartegen  dan
ook  daadwerkelijk  moet  gereageerd  worden.     Ze
worden  dan  ook  veelvuldig  opgemerkt  bij  beto-
gingen  en  akties,  maar  ook  bij   optredens   samen
met  andere  minderheden.   Zij   zoeken  nl   in  hun
dagelijks  leven  ook  aktieve  samenwerking.   In
BelgiE  uit  zich  dat  voorai  in  optredens  met
Marokkanen  en  Turken.

In  de  tweede  plaats  manif esteren  ze  zich  door
hun  kledij  en  hun  uiterlijk,  die  als  afwijkend
van  de  gangbare  normen  wordt  geacht.

In  de  derde  plaats  de  media.  die  hierin  een  niet
te  onderschatten  rol  gespeel.d  hebben,   in  de  be-
ginperiode  door  verkeerde  interpretaties  te
geven  aan  enkele  uiterlijke  verschijningsvor-
men  van  de  punkbeweging  zoals  bv' de  hakenkiui-
sen  bij   Johnny  Rotten,   en  de  zware  kledij,
zonder  de  moeite  te  nemen  de  w-are  toedracht
van  deze  tekens  te  doorgronden,   en  later  door
punks  slechts  te  vermelden  bij   rellen.
Deze  diie  f aktoren  hebben  een  belangrijke  in-
vloed  op  bet  leiven  van  punkers,   doordat  deze   .
kenmerken  duidelijk  in  de  kaart  spelen  van
politie  en  rijkswacht,   en  van  bet  hele  rechts-
systeem,   die  bet  niet  kan  nalaten  om  mensen
die  maar  enigszins  afwijken. van  bet  doorsnee-
gedrag  van  de+bevolking  te  kontroleren   (o.a.
door  paskontroles,   fouilleren  op  straat,
huiszoekingen ,... )   en  desnoods   te' arresteren,  .
dit  alles  zonder  gegronde  redenen.
De  punkers  ontkomen  ook  niet  aan  de  indruk
dat  fascisten-denkelijk  doelend  op  V.M.O.-
ers-   in  bescherming  worden  genomen  door  deze
zelfde  politie  en  rijkswacht.
Deze  ervaringen  die  dageli.jkse  kost  zijn  voor
punkers  konf ronteert  hen  des  te  meer  met  de
onverdoken  vormen  van  diskriminatie  van  de  ar-
men  van  de  staat  met  marginale  groepen.
Dit.  besef  kanaliseert  zich  in  de  daadwerkelijk€
strijd  tegen  bet  racisme/fascisme.
De  vraag  die  we  ons  hierbij   stelden  is  of  bet
gevaar  er  niet  inzit  dat  de  punkbeweging  een
voorbijgaand  gebeuren  is,  waarvan  de  eerste
vormen  van  inkapseling  reeds  te  merken  zijn,
nl  de  verkommercialisering  van  de  kulturele
uitingsvormen  van  punk,   waaronder  kleding  en
muziek.
De. essentie  van  de  punkbeweging  ligt  echter
in  de  idee,   in  wit  er  gedacht  wordt  en  niet
per  se  hoe  dit  geuit  wordt.   En  de  idee  wordt
niet  ingekapseld,   integendeel,   dit  evolueert
konstant,   totdat  er  op  een  gegeven  ogenblik
een  nieuwe  beweging  zal  ontstaan,   die  anders
zal  zijn  kwa  uitzicht  en  methode.     De  naam  van
de  beweging  is  niet  belangrijk.
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Uit  dit  gesprek  met  enkele  punkers  kunnen  we
konkluderen  dat  de  punkbeweging  nog  steeds  een
aktuele  sociale  beweging  is  die  op  een  eigen
manier  inspeelt  op  de  aktualiteit,  waarbij  bet
reageren  tegen  racistische  en  fascistische
tendensen  een  belangrijke  plaats  inneemt  door
hun  dagelijkse .ervaringen  waarvan  zijzelf  bet
mikpunt  zijn.     De  meest  mani-feste  uitingsvorm
van  deze  onvrede  bij   punkers  ligt  in  hun  muziek;
Vat  een  `volledige  weergave  is  van  hoe  de.  punk-
b.eweging  denkt.

M.in.v.   Marleen  Van  Eynde   (Ontgoochelde  Frigo),
Eddy  Jannssens   (van  Studio  Stront),   Jan ,
Lambrechts  en  Nico   (van  R.M.   Productions)

Opgetekend  door  Chris  De  Ley

Noten

(1)   Terwijl  de  beste  en  'grootste  punkwinkel  in
Antwerpen  eigenlijk .'Spullenhulp'   is.

(2)   Hen  deel  van  de  winst  van  de  f avoriete
groepen  van  de  Oi-pnks   (Exploited,   Blitz,
GBH)   gaan  naar  de  Eng61se.  extreem-rechtse
groepering  National  Front.

(3)  Hier  komt  vooral  de  kritiek  op  de   '1inks-
alternatieven'. naar  voor.

(4)  Andere  kulturele  uitingsvormen  zijn  :
bet  maken  van  politieke  collages  van
foto'§,   cassettes  en  boekjes   ('fanziens').

(5)   Punkmuziek  was  de  eerste  vorm  van  muziek
waarbij  vrouwen  eon  volwaardige  rol  speel-
den,   i.t.t.   de  vroegere  back-groundfiguren
of  sex-objekten.

p:-.','-:f`!?!z.:;;;,-`tg;,,!i-;,-J,'„
-politiB`ke  postkaarten   uit   Brc]ot-Br`ittanniE5.

DB   EngE3lse   politiekE3   tonE3Blauteur`   e.n   scena-
r`ist   TREVOR   GRIFFITHS   is   c]ok   op   hat  .£ivaste-
1ang   niBt   onbekend.   Zijn   toneel§tuk   "OCCU-
PATI0NS"   werd   c]oor   Dirk   Buys§e   in   de   Korr`e-
kelder`   geE3n§ceneerd   als   ''DE   FABF{IEKEN   BEZET"
en   door   dB   Nederland§e,  gI`oep   SATER   al§
"F{ODE    ZONDAG".    Ook   zijn    §tuk    "THE   COME-..

DIANS"   is   al   in   Neder`land   cJpgBvoer`d.
Het  meest   kreeg  Griffiths  bekendheid  als
§cenarist;   van   de  films   "REDS"   met   Warren
Beatty   en   Diane   KE3aton.

Fen   deel   van   zijn   gage   vc)or`   "F{EDS"   heeft
GI`iffiths  gBInvestE3erd   in   het   c]p§tar`ten   van
COUNTERCARDS,    Ben   gI`c)ep   gr`afische   kunste-
n:al`§   die  F)oliti,eke  pc)stkaarten  massaal
willen   vBr`spr`Biden.
Al§   kritische   kc]mmentaar   c)p   "F{EDS"   heBft
[c)untel`car`c]§    "BLUES"   uitgebr`achi:.    BluB§
i§   66n   kaart   Hit   eEm   §er`iB   over  aktuele
pc]1itieke   t;hema's.    "Jc)in   .CND"    (Kc]m   b.ij    de
Kampagne   vc)or`   Nukleaire   OntwapeninB)   is
BErn  andel`e   kaart   uit   dig   rgBks.

(afbE3Bldingen   Eietr`Bffende   kaar`ten)

Een   tweeds   reeks   F)ostkaar`ten   ver`tBlt   "A
Pec]ple'§   History   of   Yc)rk§hil`B":   de   gE3schie-
denis   van   hBt   gewc)nB   volk   in   het   mijnwE3r`kE!I`s-
distrikt   Yorkshire.   Met   name   Ben   mijnwerkel`s-
staking   uit;  .1893,   en   de   bloedige   onderdr`uk-
king   el`van   wc]rdE3n   uitgE3beeld.    OndE3r`st;aanc]e
kaart   hBet   "FBathBI`§tc]ne   9.45   a.in."   In   hat
dc]r`pje   FE3atherstone   schoten   sc)1datE3n   JamBs
Duggan   E3n   James   Gibt)§   c]ood,   die   piket   ston-
dE3n.    De   families   van   de   twE3e   dc)den.,kr`egen
100   Fiond    kcJmF)ensatie.

(afbeelding  feather`§tone)

Fen   derde   r`eBks   kaar`tBn   bestaat   ljit   dB  aft i-
che§   van   de   Schc]tse   toneelgroep   7.84   van
Jc]hn   Mc   GI`ath.

(aft)gelding).

De   katalc]gu§   van   Cc)untercar`c]5   kan   je   aan-
vragen   E)ij:
17   L.inc]en   Terrace,   Pontefl`act
WEST    YOFiKSHIF{E    WF8    .4    AE

Paul   De   Br`uyne
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In  de  jaren  van  strijd  tegen. de  Duitse  bezetter
ontwikkelden  zich  reeds  gedachten  over  toekomsti-
ge  organisatievormen  voor  de  Nederlandse  kunste-
naars  na  de  bevrijding.     Voortgekomen  uit  bet
kun§tenaarsverzet  is  de  Beroepsver.eniging  van
Beeldende  Kunstenaars   (BBK).     Vooral  na  de  demo-
kratiseringsgolf  aan  bet  eind  der  zestiger.  jaren
tijdens  de  uitbouw  van  een  standsorganisatie  tot
socialistische  vakbond  kwam  de  antifascistische
traditie  sterk  naar  voren.     De  BBK  organiseerde
manifestaties  zoals   'Kunstenaars  tegen  Apartheid' ,
'Kunstenaars  contra  Fascisme' ,   akties  tegen  be-
roepsverboden  in  de  BRI),  herhaaldelijk  en  in  ver-
schillende  vormen  akties  tegen  de  politieke  situ-
atie  in  Chill  en  Indonesia.     De  BBK  was  aktief   in
de  strijd  tegen  de  neutronenbom.
'"'Kmst  heeft  met  politiek  niets  te  maken".'     Oude
beduimelde  le.uze,   die  men  ook  maar  al  te  graag
vervormde  tot  "Kunstenaars  hebben  met  politiek
niets.te  maken".     In  beide  vormen  heeft  het  in  de
vorige  eeuw  gediend  als  dekmantel  voor  het  maat-
schappelijk  isolement  van  de  kunstenaars   . . ."
(  uit   'De  Vrije  Kunstenaar',15  januari   1945)
In`  februari   1978  was  .de  BBK  medeorganisator  van
de  viering  van  het  25  jarig  bestaan  van  de  Chi-
1eense  eenheidsvakcentrale  CUT.     Hier  werden  de
betrokken  beelderide  kunstenaars  konkreet  verzocht
een  dekor  te  schilderen.     Het  dekor  werd  uitge-
voerd  met  erin  verwerkt  bet  symbool  van  bet  Ne-
derlandse  verzet  tegen  fascistische  onderdruk-
king   'de  dokwerker' .   (een  beeld  van  Marl  Andries-
sen)
Ondertekend  werd  bet  doek  voor  die  gelegenheid
met  Collectief  Februari.     Februari  is  de  maand,
waarin  elk  jaar  met  een  d6fil6  1angs  deze  dok-
werker  de  staking  van  25  februari   1941   tegen  de
Duitse  bezetter  wordt  herdacht.     Met  de  herden-

/JABULILE  KUNENE]
fronteren  met  publieksgroepen.     Vervolgens  werden
de  exposities  nog  gebruikt  in  diverse  manifesta-
ties  en  tijdens  aktiviteiten  op  4  en  5  mei,   de
bevrijdingsdag  en  de  daaraan  voorafgaande  herden-
king  van  de  slachtoffers  van  oorlog  en  bezettihg.

king  wordt  eveneens   steeds  weer  een  aLktuele  ver-.'Hat  uitzetten  van  tentoonstellingen  is  voor  ons
binding  gelegd  tussen  de  strijd  van  toen  en  bet     belangrijk  omdat  de  ruimte  van  bet  Collectief  wat
perspektief  van  bevrijding  van  onderdrukking  nu,   betreft  ligging  en  toegankelijkheid  te  vergelij-
het  d'agelijkse  gevaar  van  racisme  en  vreemde-          ken  is  met  de  galerie.     Daarom  is  de  ruimte  zelf
lingenhaat  en  de  dreiging  van  oorlog.                             ook  maar  66n  poot  om  op  te  staan.     De  andere  is

de  konkrete  betrokkenheid  van  bet  Col..1ectief  of
leden  van  het  Collectief  bij  verschillende  poll-Het  collectief  besloot  na  dit  eerste  doek  om  door

te  gaan.                                                                                            tieke  akties.     Via  deze  betrokkenheid  kan  een  Wis-

Wij  wilden  inzetbaar  blijven  om  met  beeldende          selwerking  tot  stand  gebracht  worden.     Bovendien
middelen  een  bijdrage  te  leveren  in  de  strijd  te-blijkt  elk  the`ma  andere  I)ublieksgroepen  aan  te
gen  onderdrukking  en  uitbuiting,   tegen  racisme,
fascisme  en  oorlogsgevaar.     Het  manifest  van
(de  herdenking  van)  het'verzet,   de  traditie  van
bet  kunstenaarsverzet  en  een  socialistisch  per-
spektief  werd  de  basis  voor  ons  -nu  vijf  jaar
bestaand-Februari  Collectief .
Sinds   eind   '78  hebben  we.  ook  de  beschikking  over
een  werkplaats,  w:arin  van. tijd  tot  tijd  expo-
sities  werden  gehouden.   O.a.   werd  er  in  de  maand
februari  altij4  een  expositie  georganiseerd  met
als  thema  de  antifascistische  strijd.     Daarbij
was  bet  de  bedoeling  ook  werk  van  nietiled6n,
hun  individuele  benadering  van  het  thema  te  kon-.

'       '"1...

spreken  en  uitbreiding  hiervan  streven  wij  na  door
een  'eigen'   tentoonstellingscircuit:  via  buurt-
huizen,   culturele  centra,   faculteiten,   etc.    Wij
trachten  een  aktiegevoeligheid  uit  te  dragen,   die
zich  aan  de  ene  kant  manifesteert  door  grote
achtergronddoeken  in  zalen  of  muurschilderingen,
maar  tegelikkertijd  ook  door   'stille'   aanwezig-
heid  van  een  gevarieerd  aanbod  in  individuele  be-
naderingen  van  een  thema  in  een  expositie.     De
als  vanzelf sprekende -aanwezigheid  van  beeldende
kunst  tijdens  manifestaties  is  €6n.mogelijkheid
oin  de  kloof  tussen  beeldende  kunst  en  gewone  men-
sen  te .overbruggen.

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



Beeldende  kunstenaars  zijn  gezien  de  wijze  van
hun  produceren  eenlingen.     Dat  is  bet  beeld  dat
in  de  cultus  van  hedendaagse  westerse  kunstbe-  .
schouwing  vooral  client  om  de  uitzonderlijke  pres-
taties  van  uitzonderlijk  begaaf de  per:onen  boven
minder  geslaagden  en  een  massa  van  mislukkingen
te  plaatsen.     Zeker  komt  bier  al  66n  aspekt  van
bet  thema  om  de  hoek  kijken.
Binnen  bet  bestek  van  dit  artikel  zal  ik  echter

€alleen  de  geschiedenis  en  de  praktijk  van  de  co-
operatieve  vereniging   'Februari  Collectief '   plaat-
sen  in  de  traditie  van  de  antifascistische  strijd
van  Nederlandse  beeldende  kunstenaars.     Want  bet
is  juist  in  hun  geschiedenis  gebl:ken  dat  zij   g66n
eenlingen  hoeven  te  zijn.
Beeldende  kunst  kan  niet  vrij   st3a\an  tegenover
maatschappelijke  ontwikkelingen  en' verhoudingen.
Wat  geldt  voor  onze  houding  tegenover  landen,
waarin  door  offensieve  rechtse  krachten  dikta-
turen  worden  geinstalleerd,   dat  raakt  ook  onze
beroepspraktijk.     Internationale  solidariteit
met  onderdrukten  en vrijheidsstrijders,   solida-
riteit  met  een  strijdbaar  georganiseerde  arbei-
dersklasse  hier  en  waakzaamheid  tegenover  ra-
cisme,   fascisme  en  vredesstrijd  zijn  onze  the-
mats.          .,

Wat  wij   in  het  Februari  Collectief  vooral  willen
doen  is  een  platf orm  te  krea.ren  voor  bet  inzet-    .
ten  van  beeldende  middelen  in  politieke  aktie.
Daarbij   staan  of  vallen  onze  mogelijkheden  met
de  kracht  van  da  aktie  zelf .  De  stuwkracht  van
akties  geeft  ons  de  thema's  aan  de  hand  waar.-
voor  wij   in  opdracht  of  uit  eigen  beweging  onze`
vaardigheden  in  kunnen  zetten.                                `   .

Daarbij   is  onze  plaats `binnen ,bet  of f icia.1e  .
kunstcircuit  omstreden.     To;n  een  paar  jaar  ge-
1eden  in  Amsterdam  in  een  afbraakbuurt  binnen
een  openbare  inschrijving  v6br  een  aantal.muur-
schilderingen  sprake  was  van  bet  thema   'vreemde-
1ingenhaat'   bleek  dit  in  procedures  die  in  nog
niet  zijn  afgesloten  roverduidelijk.     Wij   namen
de  beruchte   1   novemt;er-wet  tot  uitgangspunt,   te
weten  bet  bee.1d  van  een  buitenlander,   die  door
de  mar€chaussee  op  een  vliegtuig  wordt .gezet.
Dit  eerste  ontwerp  en  ook  een-volgende;   waarin
meer  algemeen.uitbuiting  werd  uitgebeeld  werden
op  formele  gronden  'afgewezen,   'te  illustratief '
was  bet  argument.
Tussen  alle  'ondertussen  in  deze  buurt  gereali-
seerde  schilderingen  is  er  niet'66n  te  vinden   .
met.de  oorspronkelijke  themastelling.     Hier  was
kunst,  als  logische  uitdrukking  van  een  politie-
ke  gedachte,   die  steun  zou  zoeken  en  vinden  on-
der  de  bevolking,   niet  gewenst.     Want  zo   is  bet
wezen  van   'ware  kunst'   niet.     Beeldende  kunst
is  verplicht  uniek  te  zijn,  uitzonderlijke  auto-
none  pr'estatie. . .
Het  was   een  opdracht  van  de  gemeente.

`foto .. Le fctrunrtkolLckh4_.

•.„aEE±ii`...hi./v;;,.z]y-.`===±iEir32£
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•JDoch  daarnaa§t  hebben,   naar  onze  overtuiging,
da  kunstenaars  en  de  met  hun verbonden  groepen
van  andere  kulturele  werkers  de  taak  er  bet  hun-
ne  toe  bij  te  dragen  dat  de  vruchten  van  hun  ar-
beid  niet  Slechts  ten  deel  vallen  aan  een  kleine
groep  van  ekonomische  en  maatschappelijk  bevoor-
rechten,  dock  mede  aan  hen  die  door  arbeid  de
ma'atschappelijke  rijkdom  voortbrengen. "
(uit   'De  Vrije  Kun§tenaar',   december   1943)
Met  deze  opdracht  blijven.wij   aan  bet  werk.
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•..G¢dit,
ti_gd__atr6_q_r|_n4Lgivlf9_g4i
ondat tobj  de  nd,serde
U4b  onze  \hoofden tweerden
Zbjn  indJ  .door]  cidz,e  Lot:nden`
Voor.goed  venbam6n
Wf i  zbdn  bhats  ap  de  heLe  tier.eta
onze  web _bs  de  Vndjheddsdra;ng
In  onze  har.ben>  in  onze  ha:I.ben.
W,i   edjn  1;huts  oip  de  hel,e  coax.eLd
In  onze  hart;en Leeft  eon
Rebezlenzang
Waar.  ock  ap  daze  wee.eLd
Opsbcand  gads  br.oeden
Vt,eden wbj  br.oederscharen
D¢e  alttjd groe4en
whi.  igweeven  Z,angs   de  we`gen
en  over.  zee8n
Voor. -one  getoof  ver'geben ndJ
IIwk23en  em  v]edenden

Maar.  eons  l<er.en utj  weer.,
viJ  I)ccrmez,bngen
Opt  'f;  vale  dezongeri v]etrycunb.szfed
dulsi;er `be  edngen

K!ouekdief  INS

I Cfiast elder:5.
sbennpbz,ar.en bn  de  bcrun
th  zLe  je'. de  ssr.aten  apenbr.eden
vba  de  brehautomaak    .
je  magen Vulzen
motor.en bn mend,g  fabitck
I s  naeh±s  bn  die:net  varn  schocyliiyriackbedndjven
cras  voor  de  kappez:boas

i e putt es-vultri,a-kkusi esman
je  voetweeg  zondebck.  je  anctr.be  schaap
je  sbofz,ap  tegett,Jl¢
een wethom  bn  de  ica{.en  '60
rm  rrieb  meer.
je  zbeb  ze  Lfever.  gacrn!
ran bLj  de  daldrig  van  je  koniu:mkbu:ur
en  sbe4ging  varn  je u]ecklozendal
Boer.erma  en  Haons  vex'klonen  vogetwr'¢j `
de  41,1,egaal-;b];;;ct;if --droor.  dcagz,i.jks  br.ood  en  onde;dck  ,

en  onderwhiz,  spckk.en hun  zak
hulspaas  penskorr  en h,obeLedgenaon
en  de  potdtie  crr.I.esteer.b
en vr.eendett,ngendi,ensb  dks7cndndneer±

I 4n  ri,aarri  der.  web
c)in  een  veTgu:rming  Door.  venbLbif  of ti)eck.
en  de:i  berwiJL  T/EHDO:MME :
WEEK  EN   WONING   ZIJN   FUIVJ)AMENTEEE
RECHTEN   T/AN   EIRE   MEWS

R.Macl)ondd

-o-mdrREk

Waonon  i.achen  a.e. meneen  ale  i,k  spreek,
en  noem6n  ze  indjn tooonden
a.e.stare.I_ van  eon baby ,
a_ke. led:t±,  maar  23etf -nd,et; -weet  wcar.owl?
OiTidat  tk  ar)cunt  bent  .

Waonon!}or}en-.edj_I ndi   ale  ck  apsba          `

?n I.echbsba ch home  I.aed.
fen r'e.ehi ch  de  ogen  2ite;.
fu.%m.  edgen _i;aal_ _bee  hen  ipr.eek:3
A.Ileen  ondat  i,k.  z!fu]arit;  bin3  -   -.

Joseph  Cotter.  Jr..

Vrc4rrid ....  I. ? !1.

Ledex.eon  die  l<end  me  ij)eL
th ben  23o  eerteje  Trieb  eon  cnder  Vet
zp'n  .1;pr+2ri,g  ute2ii,g` sJof et  di;ng
da Tndjnheer.   zo'n vr.eemdetchg

ap  de  sbraat  I,apen utj  met;  veten
rrieb  appre  kbndren xpogen utj  ndeb  speten
en indin. papa mag  ndeb  ap  kafee
met. 23o 'n  bordje  ''trleex.dbb  o[:uec  6tranger.s"

Wan±  zo'n  I.as  uk±  een  cnder.  Lctnd
vtnde madmaeeL  chi-chi  chok.c[nd
cnd,e_I.twssen bebaalt  ze `fo¥.twknen  `
on ch  one  Land hear bui;k  i;e  tc[±en brui;nan
I,act  grobe  mensen  over.  at` di,e  zcken
maar  di,ckussbar.en  en rruz4e  mal<en
over.  an_onben  gr.oenen  en  get,en
rnaon utj  tot,then met  alte k;kndren  speten.

l<knder.becdsex.  STEKEFBEES
wi,t:  ."De  l<1eine  vandaleri"
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Ranut{febt¢gand¢bmfro¢z{4kt7...
Waarom  een  betere  titel  zoeken  dan  deze  die  we
vonden  in  bet  boekennunmer  van  "Sociaal",   jg.3,
1982,n°11   op  bl.17.   -(artikel`.van  Hugo   Gijsels)

Het  racisme  win`t  veld. . .met  de'  krisis.   En  Jer-
toont  bovendien  sons  rare  kronkels:   europese
irmigranten  worden  nog  geduld,  maar  arabische
worden  mijlen  ver  gewenst.  De  grootste  onenig-
heid  bestaat  over  de  vraag  of  gastarbeiders
andere  recriten  hebben  of  gelijke  rechten  heb-
ben  als  autochtone  arbeiders.  Zelfs  binnen  in
de  arbeidersbewegingen  houden  dapperen  plots
de  mond.
Hoogste  tijd  dus  voor  wat  literaire  voorlich-
ting .
JE  RECHTEN  ALS  VREEMDELING   is   een  praktische

gids  voor  welzijnswerkers,  wetswinkels  en
wijkagenten. . .   en  heeft  bet  vooral  over
werk-en  verblijfsvergunningen.   (uit.EPO,
Gaatan  Moffarts,   1982)

VREErm   IN  VLAANDEREN  is   een  zeer   toegankelijk
1aag-drenpelboekje  dat  uitstekend  als  prak-
tische  handleiding  kan  gebruikt  worden  in
sociale  diensten.   (GaEtan  Moffarts  en  Frank
Bundervoet,   Koning  Boudewijnstichting,   '81)

LE   DROIT   FAMILIAL  RAGHREBIN   ET   SON  APPLICATION
EN  BELGIQUE,   een  gespecialiseerd  standaard-

werk,  uniek  omdat  bet  alle.'informatie  over
f;milierecht  bundelt,  wat  bet  Muzelmaanse
recht  betreft,   zij  bet  beperkt.tot  Marokko,
Tunesie  en  Algerije. (Michel  Taverne,   6d.
Larcier,   Brussel,1981)

DE  VREEMDELINGENWET:   8  verschillende   auteurs
bekijken  vanuit  verschillende  hoek  de  nieu-
we  vreemdelingenwet  in  Belgia.  Minder  prak-
tisch. . .en  duur. (Hans  Van  Houtte,   Kluwer,
1981.)

RACIS.TEN  HEBBEN   0NGELIJK:een  klein   en handig
boekje  dat  de  theorie  weerlegt  dat  gastar-
beiders  profiteurs  zijn. (Rita  Bollen  err  I.
Frank  Moulaert ,Kritak,1982 . )

GASTARBEIDERS,LOTGEN00T   EN   LANDGEN00T?   Het   1 °
.    standaardwerk  in  Vlaanderen:   over  de  plaats

van  de  irmigrant  in  bet  produktieproces  en
op  de  arbeidsmarkt,   de  plaats  in  de  arbei-
dersklasse  en  de  relatie  tot  de  vakbonden,
hun  aandeel  in  de  arb`eid€rsstrijd  en  een
pleidooi  voor  gelijk-berechtiging.   (Albert
Martens   en  Mieke  Aerts,Kritak,1978)

KENNISMAKING  MET   DE   TURKSE   TAAL         en
MAROKKAANS   VO0R   NEDERLANDSTALIGEN : een  plei-

dooi  om  de  taalbarriare  op  te  heffen.
(Ned.Centrum  voor  Buitenlanders,   F.C.Don-
derstraat   17A,3572  Utrecht)

VAN   CALTENISETTA  NAAR  BRUSSEL   EN   GENK:   wiJst
op  de  eigenheid  van  alle  kultuurbewegingen
van  gastarbeiders.   (vooral  Siciliaanse  be-
weging) (Johan  Leman,   ACCO,1982)

GASTARBEID   EN   2°   GENERATIE:   een  reeks   lez ing-
en  in  verband  met  bet  migrantenonderzoek.
(Studium  Generale  Erasmusuniversiteit  Rot-
terdam,1979)

IN  NAAM  VAN  DE  VRIJHEID,   een  tijdsehrift
door  de  Joodse  gemeenschap  uitgegeven  in
Vlaanderen,  beef t  een  aantal  themanurmers
over  racisme:

-LITE.RATUUR  EN   RACISME    (n°10,jg   2,okt   81)
-FILM  EN  RACISME    (n°11,jg   2,nov   81)
-NATIONALE   DAG  ANTI-RACISME   IN  ALLE   SCHO-

LEN   (n°9,jg   2,sept   81)
Wij   geven  dit  met  enig  voorbehoud,   omdat  bet
tijdschrift  zelf  in  racistischa  taal  dreigt
te  verzeilen,   zogauw  bet  I'alestijnse  Vraag-
stuk  aan  de  orde  van  de  dag  is) .
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"Bij  het  verkopen  van  lnijn  bundel.."  De  on-
vermijdelijke  splijting"  werd  mij  vaak  de
vraag  gesteld  waarom  ik het  deed  en  of  ik
een  speciale  doelstelling  voor  ogen  had.
Ik  gaf  als  anEwoord  dat  ik  de  mensen  hier
wilde  interesseren  vooi  werken  die  vanuit
een  andere  culturel:e  achtergrond  ge±nspi-
reerd  w`aren.  Ik  weet  dat medn  hie; 1it=rair
veel  te., eenzijdig  ge6ri5nteerd  is.  Op  de
middelbare  scholen  en  de  verschillende
f akul±ei±en  der  letterkunde  kolnt men  nau-
welijks  voorbij  de  grenzen  van  Eu`ropa. . ."

Tot  daar  eon  stukje  inleiding  o`p .de  dicht-
bundel  DE  WERELD  OP  ZIJN  HOP  van  de  Suri-
naamse  dichter  Julian  With,  geboren  in  54.
Nog  voor  hij   in    Nederl.and  psgchologj.e
k:warn  s±uderen  schreef  hij  in  Suriname  het
werk  "JA,   IK  BEN  EEN  MARRON"   en  de  di.cht-
bundel   ``BEVRIJD  MIJN  VOLK'`.   In   1987  werd
he±   `'DE  ONVERMIJDEI,IJKE   SPLIJTING",   die
tot  zijn  grote  verbazing warm  en  lovens
werd  onthaald,  en  in  1979  het  prozawerk
`'LAND  VAN   HARAONIEUSE   KONTRASTEN?" ,   over

de  diskriminatie  in  zijn  geboorteland.
DE  WERELD  OP  ZIJN  HOP  vult  een  po5tische
leegte  op  in  de  Nederlandse  po5sie:

W',J¢M¢a
''11€  geloof  s±ellig.dat  bet  nie±  alleen  eon
taak van  s.ociale  wetenschappers,  in het
bijzonder `van  antropologen  is  oln  mensen
met  verschillende  kulturele  achtergronden
dicht  bij  Gelk:aar  te`brengen,  iliaar  ook:  dat
kuns±enaars  eon  flink.e  bijdrage  k.unnen
leveren. . .en  deze  bundel  is  een  magere
poging  in  die  rich±ing".

Julian  With,  Schnglenburglaan  64,
3571   SK  Utrecht:    `

uit   deze  bund:l=   HET  EEUWIGE   GEVECHT:.

TRAAG  VZIN   BEGRIP
VEF{WEVEN   IN   HUN   WAANVOORSTELLINGF;N
VERZIEKT   I)OOR  HUN   INTEliLEKTUALISME
VER13LIND   DOOR .HET   RACISME
BEPERKT  VAN   SOCIAAL   INZICHT
BERC)OFD   VAN   ELK   MENSELIJK   GEVOEL
VERTEERD   DOOR   HUN
WEERZINWEKKENDE   WORSTEI,ING    .
VOOR   ZEI,FWAARI)ERING       .

DE   RACISTEN.
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Onderstaande  lijst  is  slechts  een  selektie  van
clans-  en`muziekgroepen  van  migranten  in  Vlaan-
deren.     Voortdurend  irmers  ontstaan  er  nieuwe
groepen  en  verdwijnen  6r  bestaande   :-   irmigran-
tenkultuur  leeft.
Up   to  date`informatie.hierover  kan  steeds  door-
gegeven  of   ingewonnen  worden  bij   KIS,   Breughel-
straat  33,   2000  Antwerpen,   tel.   03/239  06  08.

ALGiRIJE
Hamsi   Boubeker,   Avenue  des   Combattants   58,    1340
Brussel,   010/411198   (berbermuziek)         -

MAROKKO
Hajitkoum,   Rogierstraat  228,
termuziek)

SPANJE
Grupo  Folklorico  del  Centro  Gallago  de  Bruselas,
Waterlosestwg   221,1060  Brussel,   02/537   45   47
(dams   en  muziek)
Javier  Lavandera,   Amazonestraat  21,1050  Brussel
02/537   78   97   (zanger)
Diego  Mufioz  de  Cordoba,   rue  Adolphe  Boigriet  8,
4000  Luik,   041/27   6172   (dansorkest)
Garcia  Lorca,   rue  des  Foulons,   1000  Brussel,   02/
51.I    48   72    (dams)
Manuel  Lopez  Listan,   Bodeghemstraat  71,1000
Brussel,   02/51177   30   (flamenco)
Solera  IV  en  Brisa,   Ter  Hilst   183,   3500  Hassel,t,

1030  Brussel   (thea-o||/35   89  2o   (dansorkest-flamenco)
Los  Sevillanos,  Metaalstraat   7,   1060  Brussel,

E|  Wenessa,   Werkhuizenstraat  25,   1080  Brussel,      o2/538  o8   9|
02/426   74   95   (muziek)
EI  Auchak,   St  Franciscusstraat   74,   1030  Brussel:
02/219   5173

LIBANON
Marwan  Zoueini,   Adolf  Mathieustraat  28,   1050
Brussel,   02/648   75   95   (muziek)

ITALIE
I  Campagnoli,   Ceinturlaan  51,   3600  Genk,   011/
38    13   20    (clans)
Bella  Ciao   (CASI-UO),   A.   Willemijnsstraat   211,
1070  Anderlecht   (muziektheater)

VIETNAM
Truong   Son,
02/672    15   53    (dams)

TURKIJE

PORTUGAL
Luis  Filipa  Garc€s,   rue  de  la  Cuve  29,   1050  Brus-
sel   (zanger)
Grupo  Folklorico  da  APEB,   rue  de   la  Cuve   26,
1050  Brussel,   02/647   4617   (koorzang-dansgroep)

POI.EN
5Ia=rni,   Major  Barbenlaan   15,   363o  Maasmeche-
1en,    011/76   57   91    (dams)

GRIEKENLAND
Zorbades,  Van  Wesenbeeckstraat   I,   2000  Ant-
werpen,   03/232   90   18   (dams)

Emiel  Banningstraat  49,   |o-5o  Brusse]8?i7;:.3?n:;hankelijkheidslaan   10,   360o  Genk,

ANDERE
Zigeunergroep  de  Piotto's,   Gulden  Vlieslaan  67,

coquk  Folklor  EkiE|i^:c!ijf¥e:p?r:st:::f  _1_?3:,    5686_3-i:;;::ro56/3;_iz_35
2000  Antwerpen,   03/828   89   65  ,(kinderdansgroep)
U`TTB  Folklor  Ekibi,   C1€menceualaan  74,    1070
Anderlecht,   02/524   25   22   (clans)
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1..  groepen  aangesloten  bij   het  Kultureel               Amnesty  International  N-Holland,   Cor  Stan,
Front  Vlaanderen                                                                Pluutstraat   17,    1443  ER  Purmerend,   02990/

2.   8roepen  aangesloten  bij   bet  Ku|tureei               27392   (theater)
Front  Nederland                                                                Amnesty  International  Vrouwengroep  Utrecht,

3.   andere                                                                                  3;rg:n:;a?t£:;t:Z;3  XN  Bilthoven,   03-O/

1.   De  Anaere  Film,   Gratiekapelstraat   7,.   2000        Amsterdams   Stadsjournaal,   Postbus   1379,
Antwerpen,   03/234.16   40   (filmverdelar)                  1000   BJ` Amsterdam,   020/86   7916

Bevrijdingsfilms,   Quinten  Metsysplein,   4,         Beroerd,   Voorthuizerstraat   123   ,   3881   SG
3000  Leuven,   016/23   29   35   (filmverde.1er)           Putten,   03419/463   (theater)

Fugitive  Cinema,   Keizerstraat   52,   2000               Bonje,   Keyenburg   70,   4702  RE  Roosendaal,
Antwerpen,   03/234   22   22   (filmproducent   en        01650/35   439-56   757   (theater)
-verdeler)                                                                                  BruinBrood  &   Spele, ;   Dunantstraat   1277,

Gustaaf  De  Meersman,   Smidsestr'aat   56,   9000.     2713   TR  Zoetermeer,   079/16   34`.6   (theater)
Gent,   091/22  20  45   (theater)                                       co||ectief  Muziektheater,   Roy  Wann€e9

Hey-Pasoepkoor,   Luchtvaartstraat   51,   2200        Driewegenhof   247,   4337  GE  Middelburg,      .
Borgerhout,   03/322   56   00                                                    01180/11733   (theater)

Kollektief   INS,   Hertstraat   7,   2100  Deurne,      Diskus,   Zaagmolendrift   11   a,   3036   JV
03/32517   77   (theater)                                                        Rotterdam,   010/669011    (theater)

Kopspel,   Breughelstraat  31-33,   2000  Ant-       .  Februarikollektief ,   Rozeqstraat  55,  I
werpen,   03/218   69   49   (theater,   aktie-ser-        1016  NX  Amsterdam,   020/328775   (beelden-
vice)                                                                                          de  vorming)

Masereelkoor,   Christ.   Ketele,   La.nge'van  .         Gado  Tjo,   Wiard   Sterk,   De  Ruyterkade   149   ,
Ruusbrockstraat   115,   2000  Antwerpen   -'                   1011   AC  Amsterdam,   020/247696   (theater)

Morguen,   Van  der  Keilenstraat  59,   2200               Jam  Covers,Jasmijnstraat   26,   5246 '.AA  Ros-
Borgerhout,   03/232   55   30   (tentoonstel-               malen,   073/132586   (beeldende.vormgeving)    -
1ingsruimte)                                                                  ,     ., HT|B  dansgroep,   |e  weteringplantsoen  2C

Politfilm,   Patrick  Desmeytere,   Eredienst-        sous,   1017   SJ  Amsterdam,   020/221820   (the-
1aan                                                                                        ater)

Jivan  Joti   ,   Jan  Hendrikstraat  3a,   2512
Stekelbees,   Hoge  Weg,    166,   9000   Grent,   091/..   GK  Den  Haag,   070/65   3903   (theater)
51   10  24   (kindertheater)   `                                            de  Meerpaa|,   Peter  Schneider,.Kloveniers

Symptoom,   Reinaertstraat   125,   9000,Gent,           burgwal   19,1011   JviAmsterdari,   020/279921
091/27   5196   (theater)                                                       (theater)

`  Tie  Drie,   Tone  Brulin,  .Pretoriastraat  22,     .  4  Mei  Projekt,   Soerabajastraat  27  g,   9715
2600  Berchem,   03/325   88   50   (theater).                     LN  Groningen,   050/714799   (muziek)

Menens,   Muntstraat   6-6a,   3512  EV  Utrecht,
2.   Adamaria,   Rozenstraat   86c,    1016   NX  Amster-     030/316661    (theater)

dam,   o2o/23   23   86-27   64   80   (theater)                     Musica  Nova,Pauwstraat   13-a,   3512  TG

Alarm,   2e  Ooserparkstraat   145  b,    1092   BD          Utrecht,   030/312153   (muziek)
Amsterdam,   020/27   6177-94   97   48   (theater)      Nat.   Heke|kabaret,    'tschaar  41,1261   MP

Amnesty  International  Groningen,   Rudi                Blaricum,   02152/50932   (theater)

::=::?a65#S::a:;  i:h:;t::;7  KB  Gr°-          838;;T;63¥a{::::::r;03>  3581  CH  utrecht>

:::;;:::::::::::::;:,og;3¥,£.o::#,         2g::t;;:i ::a:::n::::::n3jo7::;7:Er;::zie„
Oulad`'.re.1.,IIejra,   Vleutenseweg   162,   3532
HN  Utrecht,   030/948441    (muziek)
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Pantijn,   Vechtstraat   34  hs.,1078  RL  Am-
sterdam,   020/738266   (theater)

Proloog,   St  Trudostraat   lc,   5616   GA  Eind-
hoven,   040/523315   (theater)

De  Rode  Lantaren,   Postbus   637,   3500  AP
Utrecht,   030/321349

Rotterdams  Kunstenaarskollektief ,  .Bart
Isings,   Zestienhovenstraat   9b,   3037  XN
Rotterdam,   010/661726/654579/654015
(beeldende  vormgeving)

SoLIEDair,Tongerlose  Hoe§traat  22,   5046
NH  Tilburg,   013/430424   (muziek)  -

Surinaams  Volkskultureel  Assembl6e,
postbus   5008,   3502  JA  Utrecht,   030/
618201    (theater)

Trarmelant,   Turenstraat   32,   4818  TJ  Breda,
076/134182    (muziek)

3.   EI  Istaqlal,   p/a  Kopspel,   Breughelstraat
31-33,   2000  Antwerpen,   03/218   69   49
(theater)
Makandra,   mevr.   Blom-Comvalius,   Ina  8.
Bakkerlaan  91,   Utrecht,   030/5173   92

With  Julian,   Schuylenburglaan  64,   3571
SK  Utrecht   (Surinaams  dichter)

: komttze5 .ivdre55e;n
ANTIFASCISTISCH   FRONT   ANTWERPEN
Bogaerdestraat  39
2000  Antwerpen

ANTIFASCISTISCH   FRONT  MECHELEN
Galgestraat   111
2800  Mechelen.   015/20  55   05

AMNESTY   INTERNATIONAL   VLAANDEREN
Ruelensvest   127
30.30   Leuven.   016/22   76   32

LIGA  VO0R  MENSENRECHTEN
Gul.denvlieslaan   1   bus   7
1060  Brussel.   02/512   65   81

BEVRIJDINGSFI"S
Quinten  Metsijsplein  4
3000  Leuven.   016/23   29   35

SOCIALISTISCHE   SOLIDARITEIT
Legr.andlaan  65
1050   Brussel.   02/649   60   91

WERELDSOLIDARITEIT
Wetstraat   121
1040  Brussel.   02/735   60   50

CENTRUM   BUITENLANDSE   ARE.GEZINNEN
St..Be,rnardse   steenweg   179
2020  Antwerpen.   03/238   32   67 .

CENTRUM   BUITENLANDSE   WERKNEMERS
VaLn  Daelstraat   32
2200  Borgerhout.   03/235   34   06

CENTRUM  MAROKKAANSE   ARBEIDERS
Aalmoezeniersstraat  46
2000  Antwerpen.

IMMIGRANTENCENTRUM
Zorgvlietstraat  21
2710   Hoboken.   03/828   72   07

KONTAKTORGAAN   INT. SOLIDARITEIT
Breughelstraat  33
2000  Antwerpen.   03/239   06   08

LIMBURGS   0VERLEGKOMITEE   OPBOUW-
WERK   MIGRATIE
Grotestraat  78
3600   Gent.    011/35   3019

ONTHAAI.   V00R   GASTARBEIDERS
Antwerpsestraat   15
2650   Boom.    03/888   06   32

PROV.DIENST   0NTIIAAI.   GASTARBEIDERS
Thonissenlaan   19
3500  Hasselt.   011/22   29   86

VLAAMS   0VERLEGKOMITEE   0PBotw-
WEEK  MIGRATIE
Gallaitstraat  76
1030   Brussel.   02/216   7819

AKZA  (Aktiekomitee  Zuidelijk  Afrika)
Maria  Theresiastraat  93
3000.Leuven.   016/2014   78

Liga  voor  de  Mensenrechten   (0-V1.),   Uni-
versiteitsstraat  8,   9000  Gent
Madiatheek  van  bet  Ministerie  van  Neder-
1andse  Kultuur,   Parochiaanstraat,   /I-£3        Brussel
Open  School,   Beraber/Mahadjirin,   BRT
Dienst  Volwassenenvorming,   Reyerslaan  52,
1040.  Brussel,   02/737   32   08
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Hutzen van  sbeen,br.eke  Lanen
'k  voeL  ne  de  kondng3  de  l<ondmg  be  ndjk
ebndet4jk veck  e:n  ebndeL4jk hordrig
'b  sbacck  ap  grlobe  box.den  be  kkik

En  den mogen wer.ken in nebbe  fabndcken
of  ap  eon l<andoon  in  een pr.ebtige  steer.
mensen  die  Lachen  en met  one  zullen pr.aten.
over.  de  voetbcit,  Twckkje  of  'b weer'
VeeL  l<urmen l<apen>  veeL  kurinen  si)oren
en  ap  een  dog  l<eer. `ck  edndettjk bJden
ze  zulLen me  zben  ale  tk  beoug  zak homen
ale  een tieLvcurende  gr.obe  rneneer.

Wand  di,e  BeLgi,sche  heron  di,e  one  bezochien
hebben  'b beLoofd met  'b l<ontrahi  ch  de  hand
daar  bn Eurapa heeft men  je  node,g
er  toach±  eon l<orrieTe  ap  iou  tn  onrrs  Lc[Irid

Vochtige  hatzen,  donker.e  strcleen
rcdsben  e:n  schi;rrmeLs  toe  ver'gaan  van  de  l<olu
'1<  ri,i  met  de  br.arri  van  's  cwonds  bob   's  rnor.gene
en  overdag  croon ck,  i:k coeet  ndeb waaryl)an
M,ets  kurmen kapen en ndebs kurmen  spar.en
met  then  ap  66n karner.,   3000  per.  man
afgeranseLd  door.  I.ccee  mensen
vr.eende  tulzen,  keer.  I,enou;g  near.  w  Iced,I•Opgepck.i  door.  de pout,ti,e-J# -;6;rl::--Jus:bet;ir;;ireg,  die .ben +k kwi:jb. . .

Maon  die  beLgLsche her.en  die  one bezochien .-
hedden  'b beLoofd meb   'b kondr.al<:±  4n  de  hcnd,
daca[.  Ln  Eurapa heefi  rrieri  de  node,g
er. wachi  eon l<ar.I.bee.e  ap  jou  bn  one  Iced,I

win  de  WGulf
(bhecteer.   SyTrrpboon)

wkf;:   Lbever.  ti,ve  dart moe

uj+j.  zLjyL  b±ehe,   Iwij   zj,jrL  ±at^j.jle,
wij   zAjyL  aaee.yL   ei!ylLgi{ankQ,yL,
wij   home.yL  vayL   zci   uQh,
uqy[ulf  a.a.yL   gQAchiQ.dQ.wiA   geheek  uayL  oyL6.
w.Aj   zijyL  b±efro,  wij   zLjyL  ±diitjle,
iyL   a.a.yL  unQhekd  uooh   owe   vh,eeitl'id
zAjyL  wij   hkaan  a.yL  vas±bQfra.dQ.yL
cim,    Oole  utj,   mQ.a.  ±Q,  pit,ate.yL.

Wij   chngQ.yL  dQ.  u)aanhigheAd  vcun  u}Le.
doofL  dLutzQ.wd   hivLdenwiAb a,vL   heQ.yL

jjn.  Q.Q.yL. mo eiAAj lee.  b±ndj d.
hQ,Q,6±   leouiLyLQ,yL   zQ.g avle^:ie.yL.

dQ.  b±hAjd  om   a.Q.yL  ciou]udQ.  zQ.IeelthQid
i.yL  dulA±QhQ .^±AljtQ.
ujcthleQh  ±e.   ho LLdQ.n,a
op   a.Q.yL  da,g   zj,jyL  wij   amQ,yL  viiAj .

wij   vOQke.yL   Onb   €eyL
meA   aft  u}*Q,   doofLh.a.eyL   dQ.   gQAc.hi.a.dQ.nib ,
mef  ak  ute.   yLu   a.yL  unaa}L   dayL   oole
vQ;a.ha  uooh.  z4jn  vfuLjhej,d.
V.adquandQ.xp   he.bbc.n  ge.a.yL   bQkaiiLg ,
dQ,   leAflAA a.yLband  aaeQ,a.yL  ±QIA,
u)a.yet  ouxvL  de  ahbeAde}tA   dQ,  ka,ale
dQ.  ±o a,homb±  ±Q,  u a)LbeAd)LQ,yL.

CAST-KO   `

Wad"ldrttd,8l¢os
wij  zLjyL inigrandQ.n
6Jfe.eds   meeA  uAe.endeft"g
zoatA  .juquq  .aaeQ.yL  iyL  .dezQ.  mathc.happ;i ,
uJaan  dQ.  kAQ,&dQ,  vefuocifLdQ,Qld  jA
a.a  waah  aaeQA  ke,e}{±  ±Q.  halan.

uft,a,end  jA   dQ.  vh.a.endQRAVLg
manh  zou Q,ek  uhQ.ei'I'ideh
dAQ.   bQ.yLdQ,   haQ,yL
die  wcig   be.uefeM..

1yLdieiiL   dQ,  heAA   a,yL   dQ.   cuLbQj.d
u:QrfuhQ,ei!yldiytg   pho dueQhen

days  zuneQ,yL  .wij   dQ.  uthakulhiyLg   ombiitgejiL
±0±   a.a.yL  pccd  uayL  mQ.yLbQIAjlehe;d.

zftyti'  #g;zz£#a#z %a#eVI
de  dmyLg   den  vokleQhQ,yL
Op   zoo.Ie  yLacut  vrd,jhejd.

gQIAjle   vocih.  aaeQ.yL  AA   dQ,   zoyL
gehijle  h.Qf  k,o±
gQIAjle  i.yL   hQA  kevQ,yL
wohdQ.yL   dQ.  aandQ,   a,yL   hQA   bQ,zif

CAST-KO
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