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KUNST EN OVERHEID
Staan wij aan net oegin van een nieuwe aera?

t»
gering niets te maken. De goed bedoelde en op zichzelf
juiste uitspraak van een van Nederlands grootste staats-
lieden werd door deze vervorming van het liberale en
vooruitstrevende inzicht dat geen regering ooit de ont-
wikkeling en de uitingen van de kunst in een bepaalde
richting mocht beïnvloeden, tot een sterke schans van
degenen die de onthouding van de overheid in alles wat
leek op stimulering van de kunsten, bepleitten.
De negatie van de kunst als sociale en culturele factor
van de eerste orde was tot traditie geworden in dit land.
Zozeer werkte die traditie in ons volksleven door, dat
in de vele toekomstbeschouwingen door de ondergrondse
pers tijdens de bezetting geleverd, nauwelijks enige
aandacht aan de kunst werd besteed. Niet alleen door
ons werd op dit betreurenswaardig manko gewezen.
In zijn bekende brochure „Nieuw Nederland, Staat en
Maatschappij na den Oorlog" (begin 1944 verschenen),
schreef Landeslot van Vryburgh:

„Wie regelmatig kennis neemt van onze vrije pers,
„komt tot de teleurstellende ontdekking, dat in de
„vele beschouwingen, welke aan de toekomst van het
„vaderland worden gewijd, de kunst... . vergeten
„wordt. Toch is het niet zo, dat uitsluitend sociaal-
,,economische en staatkundige onderwerpen worden
„behandeld: aan godsdienst, onderwijs en opvoeding
„wordt wel degelijk aandacht geschonken. De vol-
„ledige verwaarlozing van de kunst treft daarom des
„te meer. In dit opzicht zet de vrije pers helaas een
„beschamende traditie voort."

In September 1944 schreef ons de auteur van deze bro-
chure, waarin voor het eerst in een illegale publica-
tie behalve aan de staatkundige en economische vra-
gen veel aandacht aan die van de cultuur werd be-
steed, van de redactie van een der bekendste onder-
grondse bladen een brief te hebben ontvangen waarin
de veronderstelling werd uitgesproken dat de kunst
wel een stokpaardje van een der auteurs van de bro-
chure zou zijn. . . .
Deze houding van de ondergrondse pers wettigde,
naast andere factoren, zoals het niet-reageren van de
te Londen zetelende regering op de door de kunste-
naars ontworpen plannen, de vrees dat na afloop van
de oorlog een zware strijd gestreden zou moeten wor-

den om te bereiken, dat een keer zou komen in de
houding voor de oorlog door een reeks van regeringen
t.a.z van de kunst ingenomen
Deze vrees is ongegrond gebleken. Sinds het optreden
van het ministerie-Schermerhorn en daarmede dat van
prof. dr. van der Leeuw als minister van O.K. en W.,
is duidelijk gebleken dat de nieuwe overheid van plan
is ook de kunst te betrekken in haar politiek van her-
stel en vernieuwing. Dit is niet alleen naar voren ge-
komen uit de uitingen van den minister en andere
overheidspersonen ter gelegenheid van verschillende
belangrijke gebeurtenissen op kunstgebied, het blijkt
nog meer uit de krachtige reorganisatie van het depar-
tement O.K. en W. Als waarnemend secretaris-gene-
raal van dit departement treedt thans op de man die
tijdens de bezetting met de kunstenaars samengewerkt
heeft bij het ontwerpen van de plannen voor de orga-
nisatie van de kunstenaars en van het kunstleven. Deze
hoge functionaris, die zo onmiskenbaar zijn liefde
voor de kunst en zijn belangstelling in haar voort-
brengers heeft getoond, is tevens benoemd tot directeur-
generaal van de afdeling Kunsten en Wetenschappen.
Nevens hem zijn vele nieuwe Raad-adviseurs aan de af-
deling K. en W. verbonden geworden.
Behalve deze nieuwe outillage van het deel der Rijks-
overheid, dat zich in het bijzonder met de belangen van
de kunst heeft bezig te houden, zien wij iets dergelijks
ook gebeuren bij verschillende gemeentelijke overheden.
Zijn wij wel ingelicht, dan heeft ook het gemeentebestuur
van Amsterdam, de stad die voor de oorlog alle andere
Nederlandse steden voorging in belangstelling voor
en stimulering van de kunsten, plannen de afdeling
kunst zodanig te reorganiseren, dat onder algemene
leiding van den nieuw benoemden referendaris aan het
hoofd van verschillende onderafdelingen ter zake kun-
digen op verschillende gebieden der kunst geplaatst
zullen worden.
Bovendien bestaan ten Departemente ver gevorderde
plannen voor het in het leven roepen van een landelijke
Stichting met vele plaatselijke en regionale Stichtingen.
Deze Stichtingen, in de besturen waarvan zowel de
kunstenaars als het lekenelement aan het werk zullen,
deelnemen, zullen ten doel hebben het Nederlandse
kunstleven op gezonde wijze te stimuleren en te acti-
veren. De Rijksoverheid is bereid voor dit doel belang-
rijke bedragen te voteren, mits ook de plaatselijke en
(of) provinciale overheden en ook het publiek bereid



zijn een zelfde bedrag ten bate van het sympathieke doel
beschikbaar te stellen. Voort heeft men in de kranten
kunnen lezen dat het in de bedoeling van de Regering
ligt spoedig een Raad voor de Kunst, welker instelling
wordt bepleit in het grote plan van de kunstenaars, waar-
uit ook de nieuwe Federatie van Beroepsverenigingen van
Kunstenaars is voortgesproten, in het leven te roepen,
welke Raad dan tot taak zal hebben, in ieder geval ten
slotte zal moeten krijgen, het gehele Nederlandse kunst-
leven in zijn vele aspecten en facetten op de basis van een
vooruitstrevende en actieve kunstpolitiek op te stuwen
naar de grootst denkbare bloei. Het is stellig nog te
vroeg hier uitvoerig over de uitvoering dezer plannen,
die zich onder de voortdurend wisselende invloeden van
het nog onstabiele sociale en politieke leven, telkens
weer wijzigen, te schrijven. Dat zij in de naaste toekomst
op een of andere wijze tot uitvoering zullen komen is
echter met zekerheid te verwachten.
Geeft dit alles ons het recht een nieuw tijdperk in de
verhouding tussen Overheid en Kunst te verwachten?
Naar ons gevoelen wel, omdat uit dit alles en uit de
reeds gebleken bereidheid van de Overheid tot vergaande
samenwerking met de in wording zijnde nieuwe Fede-
ratie van Kunstenaars duidelijk een nieuwe geestesge-
steldheid naar voren treedt. Een geestesgesteldheid, ge-
boren uit de overtuiging, dat gebroken moet worden met
de zo dikwijls en aanhoudend door kunstenaars en be-
langstellenden in de ontwikkeling van onze cultuur ge-
wraakte kruidenierspolitiek t.a.v. de kunst door voor-
oorlogse regeerders bij voortduring gevolgd.
Dit stemt bizonder hoopvol. Maar dat mag ons niet blind
maken voor de gevaren, welke ook in de nieuwe poli-
tiek, welke de Overheid zo klaarblijkelijk van plan is te
volgen, kunnen steken. We weten bij ervaring, dat Over-
heidsbemoeiing maar al te dikwijls leidt tot Overheids-
beïnvloeding. Op.het gebied van de kunsten zou niets
gevaarlijker zijn dan dat. Terecht hebben velen der
Nederlandse kunstenaars tijdens de bezetting de tege-
moetkomendheid, welke de bezettende macht door mid-
del van de Kultuurkamer t.a.v. kunst en kunstenaars
wilde tonen, onverbiddelijk afgewezen, omdat aan die
tegemoetkoming een duidelijke ideologische en politieke
beïnvloeding van de kunst verbonden was. Wij zijn er
van overtuigd, dat het stellig niet ligt in de bedoeling
van de personen, welke thans leiding geven aan de
nieuwe ontwikkeling, de kunsten in ideologische of poli-
tieke zin te beïnvloeden. Wij weten ook dat, al zou
een streven in die richting aanwezig zijn, dit vast zou
lopen op de democratische en progressieve wil, die ons
volk en ook zijn kunstenaars thans beheerst. Maar we
leven snel en het is onmiskenbaar waar, dat de reaction-
naire krachten, hoewel zonder twijfel sterk in de minder-
heid, niets zullen nalaten om opnieuw aan de macht te
komen om door middel van de economische middelen
waarover zij beschiKken hun wil aan het volk op te
leggen. Zou zulk een ontwikkeling zich voltrekken, dan
is het gevaar niet denkbeeldig, dat in de eerste plaats de
lijn der nieuwe ontwikkeling in de verhouding tussen
Kunst en Overheid zal worden afgebroken en dat tevens
getracht zal worden via een eventueel blijvende stimu-
lering van de Kunst, haar in reactionnaire zin te be-
invloeden. Om dit eventuele gevaar te kunnen keren zijn
twee dingen nodig. In de eerste plaats dienen de nieuwe
organen, welke ter behartiging van de kunstbelangen in
het leven worden geroepen, op een wettelijke grondslag
gesteld en zodanig georganiseerd, dat zij zo onafhanke-
lijk als mogelijk is van de Regering kunnen werken.
Daarvoor moeten zij kunnen beschikken over een eigen,
door de volksvertegenwoordiging goedgekeurd budget en
dienen zij, behalve door de Regering, door het parlement
te worden gecontroleerd. In de tweede plaats moeten
de kunstenaars hun nieuwe beroepsorganisaties met de
overkoepelende Federatie zodanig organiseren dat zij,
hoezeer ook geneigd tot de ruimst mogelijke samen-
werking met de Regering en de andere Overheden ten
bate van de ontwikkeling der kunsten en de culturele

IN HET ATELIER

De kunst zuiveren is geen kunst, maar KUNST zuiveren,
mijn waarde.

verrijking van ons volksleven, een volkomen zelfstandige
positie kunnen blijven innemen.
Wanneer dit gebeurt, kunnen wij, hoezeer ons ook be-
wust van de vele moeilijkheden die nog moeten worden
opgelost en van de talrijke staketsels welke de juiste
weg nog versperren, met vreugde en vertrouwen de
nieuw aera binnentreden. Moge de Overheid zich bij de
vervulling van de grote taak welke haar op het gebied
van de cultuur wacht, voortdurend bewust blijven van
de waarheid van hetgeen destijds Jules Destrée,
toen hij Minister van Kunsten en Wetenschappen in
België was, schreef: ,,De staat mag zich niet bedienen
van kunsten en wetenschappen, maar moet trachten ze
te dienen".

Volgens een krantenbericht heeft
de vroegere leider van Zwart
Front, Arnold Meyer, na onlangs
uit Vught te zijn ontsnapt, bij zijn
eigen uitgeverij te Oisterwijk een
brochure „Pruisische Praktijken in
Herrijzend Nederland" uitgegeven
over zijn kamp-ervaringen.

Papierhongerige schrijvers, geleerden,
Komt U hierbij het water in de mond?
Grijp dan Uw kans, ga naar de P. O. D.
Als bunkerbouwer, dan een maand of twee
Naar Vught — en 't zaakje is gezond.

iedere abonné op dit blad ons een nieuwen
abonné aanbrengt, bereiken wij nog sneller

ons ideaal:
GROTER te worden en NOG BETER



Van het toneelspelersfront
Op 30 Juli j.l. is de Beroepsvereniging voor Toneel-
spelers opgericht op de volgende grondslagen:

Ie. de vereniging zal een onderdeel vormen van da
Ned. Federatie van Beroepsverenigingen van
Kunstenaars.

2e. Het lidmaatschap is vrijwillig, dat betekent, dat
men niet gedwongen is, lid te worden, wanneer men
toneel wil spelen. Wanneer men echter deel uit
wil maken van het Toneelorgaan, dat is de lande-
lijke organisatie van toneelgezelschappen, die over-
heidssteun ontvangen, dan moet men door de Be-
roepsvereniging geballoteerd en erkend worden als
toneelspeler. Men moet dus in dit geval wel lid zijn
van de vereniging. Dit is echter geen dwang, maar
volkomen in het belang van den toneelspeler. Im-
mers, de toneelspelersvereniging zal vertegenwoor-
digd zijn in het Toneelorgaan om daar de belangen
van de toneelspelers te behartigen. Bovendien kun-
nen slechts die toneelspelers deel uitmaken van de
gezelschappen, gebonden in de landelijke organi-
satie (i. c. het Toneelorgaan), welke door de ver-
eniging erkend zijn als toneelspeler. In deze rege-
ling schuilt het artistieke probleem, Ie. wie is toneel-
speler, 2e. mag alleen de artistieke leiding of re-
gisseur dit bepalen, zoals dit in het verleden vaak
het geval was. Meer dan eens hebben wij toen ge-
zien, dat een toneelleider met geheel onbekende
krachten stukken bezette in officiële schouwburgen.
Niet dat wij dat een toneelleider willen betwisten,
maar dergelijke experimenten horen in eerste in-
stantie niet thuis in de officiële schouwburgen.
Wie toneelspeler is, zal nu een ballotagecommissie
dienen uit te maken. Zij zal moeten bestaan uit
toneelspelers van zeer verschillende speelstijl. De
maatstaven zullen o.a. zijn: hoe lang is men aan
het toneel, bij welke gezelschappen, wat heeft men
gespeeld, is men regelmatig aan het toneel geweest,
enz. Onnodig te zeggen, dat de ballotagecommissie

niet mag vervallen in een artistieke haarkloverij,
maar geleid moet worden door een breed vakkundig
inzicht,

3e. Zoals uit het bovenstaande reeds duidelijk gewor-
den is, wordt men, om toegelaten te worden tot de
vereniging, geballoteerd, ook op gronden van vak-
kundigheid. Is men toegelaten, dan is men erkend
als toneelspeler. Dat wil weer niet zeggen, dat wie
niet toegelaten wordt, niet zou mogen toneelspelen
in de vrije sector. Wel mogen een aantal aspirant-
leden deel uitmaken van de bij de landelijke or-
ganisatie toegelaten gezelschappen.

4e. Wordt in de vereniging ingebouwd een verenigings-
raad. Het is van algemene bekendheid, dat het
vergaderen voor toneelspelers erg moeilijk blijft,
wanneer men in Het volle seizoen aan het werk is.
Het is daarom van groot practïsch nut, wanneer
het bestuur zich kan beraden met een aantal ver-
tegenwoordigers van de toneelspelers, die uit hun
midden gekozen zijn.
Op deze grondslagen is het bestuur, dat op die
oprichtingsvergadering bij acclamatie voor een jaar
gekozen is, bezig een ontwerp te maken voor de
statuten dezer beroepsvereniging.

In afwachting nu van de vergadering, waarin deze sta-
tuten behandeld moeten worden, zal het bestuur een
reeks lezingen houden, waarin verschillende sprekers
onderwerpen onze kunst betreffende, zullen inleiden.
Eén zo'n middag heeft reeds plaats gehad, waar zeer
geanimeerd gedebatteerd werd over volkstoneel.
Het was daarom ook leerzaam, omdat aan het debat
deelnamen toneelspelers van verschillende gezelschap-
pen.
Het bestuur zou het ook zeer op prijs stellen, wanneer
andere kunstzusters of -broeders deze lezingen zouden
willen bijwonen.

B, Groeneveld.

SANDBERG
directeur van Suasso

In zijn rede, uitgesproken bij de opening van de Van
Gogh-tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Am-
sterdam, heeft de wethouder van Kunstzaken, mr. de
Roos, mededeling gedaan van het besluit van het college
van B, en W. om jhr. W. H. J. W. Sandberg te benoemen
tot directeur van dit museum. De heer Sandberg zal dus,
als opvolger van jhr. Roëll, die echter directeur van alle
gemeentelijke musea was, het vijftigjarige Suasso zijn
tweede halve eeuw binnenleiden.
Met deze benoeming moge niet alleen de heer Sandberg
doch ook het Amsterdamse kunstleven gelukgewenst
worden. Door deze benoeming en de benoeming van den
heer Roëll tot hoofddirecteur van het Rijksmuseum en
tevens (door het gemeentebestuur) tot adviseur voor de
Amsterdamse museumzaken, blijven twee belangrijke
museumdeskundigen voor Amsterdam behouden. Wij
twijfelen er niet aan, of de uitstekende samenwerking,
welke in het verleden tussen hen bestond, zal ook in de
toekomst vruchtbaar blijken, zowel voor de hoofdstede-
lijke als voor de rijkskunstbelangen.
Beide directeuren hebben zich reeds voor de oorlog

grote verdiensten voor het Amsterdamse kunstleven ver-
worven. Dank zij hun leiding waaide een frisse wind
door het museum aan de Potterstraat, vele grote en be-
langrijke tentoonstellingen werden door hen georgani-
seerd. Onder de leiding van den heer Roëll had ook de
heer Sandberg een belangrijk aandeel aan de uitstekende
maatregelen, getroffen ter bescherming van de Amster-
damse kunstschatten tegen de gevaren van de oorlog,
zoals hij ook zijn aandeel gehad zal hebben in de grote
reorganisatieplannen der stedelijke musea, waarvan wij
binnen korter of langer tijd de resultaten tegemoet zullen
kunnen zien.
De heer Sandberg had, vooral in de aanvang, een be-
langrijk aandeel in het kunstenaarsverzet. Toen hij ten
gevolge van de aanslag op het bevolkingsregister de wijk
moest nemen, hield zijn activiteit in het verzetswerk
uiteraard grotendeels op, zoals hij ook zijn deelname
aan de ontwikkeling der kunstenaarsplannen voor na de
oorlog moest beëindigen. Met zijn levendige geest bleef
hij echter de ontwikkeling volgen en zoveel mogelijk
stimuleren. Na de bevrijding nam hij onmiddellijk zijn
plaats in de organisatievoorbereiding weer in en werd
daarin opnieuw een stuwende kracht.
Is het dan te verwonderen dat de kunstenaars met bi-
zondere vreugde de benoeming van dezen strijdbaren en
actieven collega tot directeur van wat zij bij uitstek ook
hun museum weten, begroeten? J.B.



KUNSTENAARSBIJEENKOMST
TE MAASTRICHT
De federatieve gedachte leeft onder de kunstenaars zo-
wel boven als beneden de Moerdijk. Terwijl in het Noor-
den de plan-commissie de plannen beraamde, welke uit-
eindelijk tot de opzet van de Nederlandse Federatie van
Beroepsverenigingen van Kunstenaars zou leiden, wer-
den in het Zuiden van het land diverse initiatieven ge-
nomen, die, zij het misschien niet in alle delen zo door-
dacht en uitgewerkt, een nieuwe vorm van samenwer-
king der kunstenaars onderling beoogden. Na de bevrij-
ding van het land is het pas gelukt de contacten op te
nemen en tot onderlinge uitwisseling van initiatieven te
geraken. De verkeersmoeilijkheden staan een vlot con-
tact echter nog steeds in de weg. Vandaar dat in het
voorlopig bestuur der Federatie een voorstel van de
leiding van de Toneelgroep Mei 1945, om gebruik te
maken van een reisgelegenheid naar Limburg, naar aan-
leiding van het optreden van de Toneelgroep te Heerlen
en Maastricht, grif aanvaard werd.
Jan Hul, een der contactmannen der Federatie in Lim-
burg, riep de kunstenaars te Maastricht op voor een ver-
gadering op Maandagavond 10 September, waarvoor
de wethouder van Schone Kunsten, de heer E. Kersten,
een zaal in het fraaie oude stadhuis welwillend ter be-
schikking stelde. Ongeveer veertig kunstenaars, diverse
beroepen vertegenwoordigend, kwamen hier onder zijn
voorzitterschap bijeen om een en ander te horen over
hetgeen door het voorlopig bestuur der Federatie tot nu
toe is verricht en voor de naaste toekomst wordt voor-
bereid.
Namens de Federatie werd het woord gevoerd door
Jaap Bot, die er in zijn dankwoord, gericht tot B. en W.
van Maastricht, terecht op wees dat deze samenkomst
op deze plek en onder presidium van den wethouder als
een symptoom opgevat mocht worden van de wijzigingen
die bezig zijn zich te voltrekken ten opzichte van de ver-
houding tussen overheid en kunstenaar. Hij gaf vervol-
gens een uiteenzetting van de voorgeschiedenis der

Federatie, het werk der zogenaamde plan-commissie, de
samenstelling van het voorlopig bestuur, de voorbe-
reiding en uitgifte van het Manifest, de beginselen waar-
op de plannen der Federatie berusten, haar contacten
met en verhouding tot het departement, e.d. Hij maakte
tevens van de gelegenheid gebruik om diverse punten
recht te zeilen, welke, naar gebleken was, hier en daar
tot misverstand hebben geleid. O.a. stelde hij duidelijk
in het licht dat de Federatie los staat van de zuivering;
dat er naar gestreefd wordt de nieuwe beroepsvereni-
gingen als uitsluitend erkende vakgroepen te doen optre-
den doch dat vrije vereniging van kunstenaars op grond
van bepaalde aesthetische, religieuze of politieke over-
wegingen, niet alleen toelaatbaar blijft, doch zelfs wen-
selijk wordt geacht; dat het lidmaatschap der nieuwe
vakgroepen, op grond van normen voor elk beroep apart
op te stellen voor alle kunstenaars mogelijk moet zijn
en dat de Federatie beoogt de verschillen, door de zuive-
ring in het leven geroepen of geaccentueerd, zo snel
mogelijk op te heffen.
Bij de gedachtenwisseling, die hierop volgde, werden
door enkele vertegenwoordigers van onderscheiden vak-
groepen in het voorlopig bestuur van de Federatie nog
diverse inlichtingen en ophelderingen gegeven. Lou
Lichtveld sprak hierbij namens de letterkundigen, Jelle
Troelstra namens de beeldende kunstenaars en Paul F.
Sanders namens de musici, terwijl Bot de architecten
vertegenwoordigde. Men stelde o.a. vragen inzake de
verhouding van de K.N.T.V. tot de Federatie, de op-
vatting omtrent de toelating van letterkundigen en musi-
ci die tevens een nevenberoep uitoefenen, de mogelijk-
heid van de vorming van gewestelijke kringen, waarmede
de beeldende kunstenaars in Limburg reeds een begin
willen maken, de verhouding van de Federatie tot de
organisaties van het publiek zoals kunstkringen e.d.
Deze eerste federatie-vergadering, die alleszins geslaagd
mag heten, zal spoedig elders in den lande door andere
gevolöd worden. Zij leverde tevens een aantal nieuwe
V.K.-abonnés op.

SCHILDERIJEN
VOOR IEDEREEN

De prijzen voor voorwerpen van kunst zijn in de
oorlogsjaren tot in het absurde gestegen. Tijdens de
grote vlucht in goederen kon de kunsthandel, doch
konden eveneens de schilders voor hun werk vragen
wat zij wilden. Er werd niet meer op een „honderdje"
gekeken. De allergrootste profiteurs zijn echter niet
de bona-fide-kunsthandelaars geweest, maar de beun-
hazen die hun bazar-waren voor fancy-prijzen aan
den man brachten.
De misstanden, die er op het gebied van de schilde-
rijenhandel voor de oorlog heersten, zijn genoegzaam
bekend. Vergeefs trachtten de kunstenaars de strijd
aan te binden tegen de ongebreidelde handel in zo-
genaamde schilderskunst, door beunhazen aan de
lopende band vervaardigd en door lieden zonder enig
verstand van zaken aan den man gebracht. De nazi's
deden de kunstenaars gulden beloften, dat aan deze
wantoestand zonder verwijl een einde gemaakt zou
worden. Doch nooit is het aantal winkels, die zich
met de verkoop van schilderijen en wat daarvoor
moest doorgaan bezig hielden, zo groot geweest als

juist tijdens de bezettingsjaren. Het is alsof iedereen,
die maar wat geld te besteden had, „een schilder-
stukje" ging kopen.
Maar hoe het was, interesseert ons minder. Voor ons
is het van meer belang ons rekenschap te geven hoe
het worden zal. Wanneer straks de verhouding tussen
lonen en lasten genormaliseerd zal zijn, zal de
huidige prijs voor het kunstwerk niet gehandhaafd
kunnen worden. Neemt men de voor-oorlogse prijzen
als norm aan, dan zal een zeer grote categorie kunst-
kopers uit de bezettingsjaren opnieuw uitvallen. De
schilders, in deze jaren door de gemakkelijke ver-
koop-mogelijkheden verwend, zouden dan voor de
zelfde problemen komen te staan als voorheen. Over-
matig aanbod zal de prijzen drukken en de kunste-
naars voor gelijke onzekerheden plaatsen als te voren.
Dat moet voorkomen worden. De beeldende kunste-
naars hebben daarop reeds het oog gericht bij de
samenstelling van de plannen, ontworpen voor de
oprichting der nieuwe beroepsvereniging. Die plannen
zullen echter niet alle even spoedig verwezenlijkt



kunnen worden. En het gevaar dreigt dat in de over-
gangstijd, die jaren duren kan, enerzijds een deel van
het sinds 1940 gewonnen kopende publiek verloren
gaat, anderzijds de beunhazen zich vaster in het zadel
zetten.
Misschien kan het zijn nut hebben hier de aandacht
te vestigen op de toestand die zich in deze jaren in
de Verenigde Staten van Amerika heeft ontwikkeld,
Toevallig kwam mij een artikel onder ogen, dat in
1943 onder de titel „Pictures for Everybody" in „The
Saturday Evening Post" is verschenen. Hierin wordt
verteld dat in de V.S. ongeveer dertigduizend beel-
dende kunstenaars leven, van wie nauwelijks vijf-
honderd 5000 dollar of meer per jaar verdienen en
dus in hun vak een bestaan vinden. In November 1942
heeft een zekere Max M. Pochapin te New York een
N.V. gesticht, die hij „Art Movement" noemde en
waarmede hij beoogde voor de schilders een vast
debiet te vinden en de burgerij voor schilderkunst
te interesseren. Hij ging daarbij uit van de overweging,
dat het publiek verzekerd moet zijn van de kwaliteit
van de aan te bieden kunst, en dat deze tegen schap-
pelijke prijzen moet worden aangeboden. Die schappe-
lijke prijs achtte hij gelegen op maximaal een derde
van het bedrag, waarmede de kunstwerken gewoonlijk
in de kunsthandel en op de tentoonstellingen geprijsd
stonden.
Aanvankelijk wekte deze uitspraak algemeen grote
tegenstand. De kunstenaars vreesden, dat zij hun
markt hierdoor zouden bederven en hun prestige ver-
liezen. Het tegenargument was, dat bij de bestaande
toestand negen van de tien kunstenaars niet één
enkel werk in de laatste jaren hadden kunnen ver-
kopen. Ten slotte heeft de initiatiefnemer zeshonderd
kunstenaars uit 42 staten voor zijn plan weten te
winnen. De werken, die zij inzenden, worden beoor-
deeld door een commissie, waarin vier der voor-
naamste Amerikaanse kunstenaars en enige kunst-
kenners van aanzien zitting hebben genomen. „Art
Movement" opende een grote kunsthandel, „The Hall
of Art", in 24 West 40th Street te New York, die
vrij toegankelijk is en zodanig werd ingericht dat
ook de eenvoudige koper er zich op zijn plaats voelt.
Elk schilderij is geprijsd. Er wordt dus niet gehandeld.
De prijzen variëren van 10 tot 250 dollar. Door de
medewerking van een der grote New Yorkse bank-
instellingen is aankoop op afbetaling mogelijk ge-
maakt. Hiervoor wordt een rente van 4 pCt. berekend.
In de aanvang van 1943, op het moment dat het
artikel gepubliceerd werd, was de situatie deze, dat
de belangstelling voor deze instelling overweldigend
groot was. De verkoop was voortdurend toegenomen.
De deelnemende kunstenaars waren dan ook ten
zeerste verrast over het resultaat. Vele kunstenaars
van naam, die gewend zijn hun werk voor 500 tot
2000 dollar te verkopen, staan kleinere doeken aan
„Art Movement" af, om de naam der instelling te
helpen vestigen,
De initiatiefnemer hoopte in de loop van 1943 zijn
instelling uit te breiden en op nationale basis te
vestigen, door de stichting van honderd filialen over
het gehele land. Door deze filialen wilde hij nieuwe
contacten leggen met kunstenaars, die niet in de
grote centra leven en aldus het fonds van schilderijen
vernieuwen en vergroten. Onafhankelijke commissies
zulen voor die filialen als beoordelaars optreden.
Zodra deze uitbreiding tot stand is gekomen, wat
volgens dit artikel eind 1943 zijn beslag zou krijgen,
zou „Art Movement" zichzelf geheel kunnen bedruipen,
zodat de deelnemende kunstenaars slechts een uiterst
gering bedrag voor hun bemiddeling behoeven af te
staan. Tot welk eindresultaat deze plannen geleid
hebben, zullen belangstellenden gemakkelijk in New
York te weten kunnen komen.
Mij dunkt dat deze gedachte ook voor ons land te
verwezenlijken zou zijn. Men zou daarmede de beun-

hazerij en de zogenaamde kunsthandel die deze in
de hand werkt, doelmatig kunnen bestrijden en, zo
men de idee van deze „Art Movement" naar Neder-
landse begrippen en behoeften herziet en vervormt,
een innig contact kunnen bewerkstelligen tussen de
scheppende kunstenaars en de grote massa van het
publiek.

P. F. S.

VAN GOGH
ÏN HET STEDELIJK MUSEUM

Van Gogh is een van die schilders welke — als Rem-
brandt en Cezanne — telkens weer en telkens op een
andere wijze aan het publiek voorgesteld dienen te wor-
den. Hij is — als zij die ik noemde — een zoeker en een
vernieuwer, dien wij behalve als schilder als „verschij-
ning" in de samenleving der mensen dienen te be-
schouwen.
De huidige Van Gogh-tentoonstelling, ter ere van het
vijftigjarige bestaan van Amsterdams levenslustige mu-
seum ingericht, is een experiment, dat moedig voortgaat
op de weg welke in 1937 op de Parijse Wereldtentoon-
stelling door de inrichting van de afdeling „Art Contem-
porain" aan de museum-directies van de gehele wereld
gewezen werd. Een voortgaan, dat verbetering door ver-
sobering blijkt te zijn.
Hier wordt getracht om, naast de kunst van Vincent,
iets te vertellen — door middel van korte onderschriften,
foto's en landkaarten — van het innerlijk en uiterlijk
veel bewogen leven van dezen rusteloos naar waarheid,
schoonheid en rechtvaardigheid zoekenden kunstenaar.
Wij zien foto's van schilderijen waarvan hij hield, —
zonderling doet het aan, naast werk van Manet, Daubig-
ny en Joz. Israëls, daar thans geheel vergeten werken
van even vergeten kunstenaars als Bonheur en Gleyre
aan te treffen! Maar hoe vaak bewonderden de „groten"
niet lieden, die aan henzelf niet tippen konden — denken
wij slechts aan de talrijke onbenullige schrijvers, waar-
aan Busken Huet zijn gedegen en spirituele besprekin-
gen wijdde!
Wij zien de portretten van degenen met wie hij omging,
als dat van Gauguin bijvoorbeeld. Wij zien de foto's van
de landschappen die hij schilderde — zal men eindelijk
begrip krijgen van de diffonnatie, welke vrijwel iedere
„uitbeelding" is? Ik zag in Parijs eens een tentoonstel-
ling, welke ook zeer leerzaam was: een stuk of acht
beeldhouwers en evenveel schilders exposeerden in de
Galerie Zall hun portretten van een toenmaals gevierd
Parijs actrice. Niet één leek op de ander... .
Het experiment met de lijsten — een gedeelte werd in
antieke lijsten, een klein gedeelte in de door Van Gogh
aangewezen eenvoudige witte lijsten, het grootste ge-
deelte in een omlijsting van vurenhouten latjes opge-
hangen — is ook zeer geslaagd. De vurenhouten lijsten
voldeden mij persoonlijk het meest — meer dan de
logge Berlage-lijsten uit het Kröller-museum. Zulk een
experiment zouden wij met Rembrandt, eerlijk en zuiver
als Vincent, niet uit moeten halen, en met vele der
modernen ook niet. Vincent verdraagt het — ja zijn
werk vraagt om de allersimpelste omlijsting.
Belangwekkend is het ook te zien, welke invloeden de
schilder verwerkt: Rembrandt, Millet, de Japanners
(lelijk Rembrandts Leraihe miniatuur copieerde of liever
„Rembrandtiseerde").
Het schilderij (uit de collectie van Ir. Van Gogh) dat
korenaren voorstelt is vrijwel abstract en laat zien hoe
Van Gogh, als Cezanne, een onuitputtelijke mijn is,
waaruit de op hen volgende generaties nog nauwelijks
voldoende geput hebben.
Een prachtige, hoopgevende inzet van de volgende halve
eeuw Stedelijk Museum!

L. P. J. Braaf.



CHINEZEN VIEREN FEEST
Het is niet de taak van de V.K, in concurrentie met
het ochtendblad — zo iets was er, zo iets komt er!
— kunst-manifestaties te verslaan. Toneel-, muziek-
en boek-recensies moet men in dit blad niet zoeken.
Dat hoeft er ons intussen niet van af te houden naar
de pen te grijpen, wanneer er iets nieuws en opmer-
kelijks te signaleren valt.
Was de vertoning van „De Draak ontwaakt" Zater-
dagavond 8 September in de Amsterdamse Stads-
schouwburg naar een scenario van Jef Last, onder
regie van Abr. v. d. Vies en Do van Dalsum door een
groep Chinezen, geen Amerikaans- en West-Europees
geschoolde intellectuelen, maar een vrij willekeurig
stel Binnenbantammers — was dit „lekenspel" iets
nieuws? Iets ouds was het zeker niet. Zo den regis-
seurs aanvankelijk al iets heeft voorgestaan van een
variant op oud-Chinees toneel, dan zorgden de Bin-
nenbantammers wel, dat die traditie het niet lang
volhield en in het tweede gedeelte, dat de strijd van
het moderne China tegen Japan uitbeeldde, kreeg de
traditie — hoe zou ze ook •— geen schijn van kans
meer. Iets nieuws? De Hollandse medewerkers aan
deze avond hebben met dit stuk werk vermoedelijk
alleen een sindslang verworven reputatie bevestigd
of met een paar punten verhoogd om het improvi-
serende talent, waarmee zij in zo korte tijd van
voorbereiding met zo ongewoon mensenmateriaal, dat
noch het Hollands van hun spelleiders, noch onderling
elkanders dialecten verstond, dit resultaat wisten te
bereiken. Maar ik schrijf geen recensie.
Wat was er nieuw aan deze vertoning? De Chi-
nezen? Zij zijn ouder dan welk volk ook! Maar op
de pers-conferentie, die aan deze feesten voorafging,
zei dr. Lie: Het Chinese volk is heel oud, maar U
zult bij deze feesten zien, dat het ook heel jong is!
Het komt mij voor, dat met die eenvoudige woorden
niet alleen de merkwaardige sfeer van deze avond
volkomen is weergegeven, maar dat er tevens het
probleem, het pijnlijke probleem is vastgelegd, waar-
voor een manifestatie als die van deze avond ons
West-Europeërs stelt.
Een Stadsschouwburg, zo vol als we die nooit gezien
hebben, waarbij het begrip besproken plaats een over-
wonnen standpunt wordt voor een publiek dat gezellig
met vrouw, kind en zuigeling is opgekomen, zich rumoe-
rig thuis voelt en helemaal geen ssst! roept als er een
kind een keel opzet, waar af en toe een afgedwaalde
speler uit de zaal moet worden opgevist en een al te
enthousiaste, die van zijn rol geen afscheid kan nemen,
van het toneel moet worden verdreven.
Het spel, dat door dit ongewoon publiek gretig en eer-
biedig tegelijk genoten wordt, beweegt zich tussen de
beide verre polen van ouderdom en jeugd, wijsheid en
speelsheid, ongeëvenaarde rust en onbewogenheid als
van den Boeddha, die hoog boven het spel uit op de
achtergrond troont en de rusteloze dynamiek van de
dansende fabeldieren, de draak, de leeuw, de tijger met
hun huppelende staarten en lichtjes-ogen,
Wanneer wij de spontane dans- en toneelspel-kunst van
Afrikaanse negers of Zuidzee-eilanders, ja van Russen
en Balkan-volken zien, dan zeggen we half-afgunstig
half superieur: primitieve natuur-talenten, die in een
hogere cultuur noodzakelijk verloren gaan.
Maar hier is het oudste cultuurvolk der aarde, een volk
met een ontzaggelijk verfijnde, maar ook verstarde en
vastgeroeste beschaving, waaruit de jonge generatie zich
alleen in een moeizame en bloedige revolutie heeft kun-
nen losrukken en dat toch al het impressionabele en
spontane van den Zuidzee-eilander behouden heeft.
Daarin steekt voor ons West-Europeërs een bescha-
mend raadsel.
Een raadsel, dat wij allerminst menen hier in een hand-

omdraaien te kunnen oplossen, maar waarvan we ons
althans rekenschap kunnen geven door het als probleem
te stellen.
Waarom aanvaarden wij als een soort onvermijdelijk
noodlot, dat een hoog cultureel niveau der weinigen
de cultuurloosheid der velen insluit, dat Rodin, Breitner
en Kandinsky, een organisch tegenstuk vinden in echte
olieverfschilderijen-naar-foto en al of niet religieuse
galanterie-winkeltjes, zoals Leopold in Peter Pech,
Galsworthy in Detective Bos?
Begrijp me goed: ik houd deze Binnenbantammers niet
voor de dragers der eeuwenoude Chinezen-cultuur, in-
tegendeel, wat zij op de onontwikkelde West-Europese
massa voor hebben is, dat zij tot een groot cultuur-volk
behoren zonder door het gewicht daarvan te worden ver-
pletterd. Hun Cultuur-met-een-hoofdletter is zo door
de traditie geheiligd, dat ze er eerbiedig zwijgend of
familiair-rumoerig deel aankunnen hebben, zoals Sicili-
aanse boeren eerbiedig en familiair met hun heiligen en
met God-zelf kunnen omgaan, Die traditie heeft de
pokon van Vondel-feesten en Rembrandt-herdenkingen,
die toch altijd op zijn best in de tuintjes van de leer-
plichtige leeftijd kan worden uitgestrooid niet van
node. Maar wat stellig nog belangrijker is dan dit
hoe-dan-ook deelhebben in een geheiligd cultuur-
bezit: deze „gewone mensen", deze stokers en was-
bazen, winkeliertjes en pinda-mannetjes hebben niets
van hun primitieve uitingsdrift ingeboet.
Bij ons temen de leden van het liefhebberij-toneel
spraak-, zang- en declamatie-lessen voor ze hun mond
durven open doen en stappen dan op houten benen het
toneel op, deze Chinezen, die nog nooit op de planken
gestaan hebben, buitelen ongegeneerd over het gewijd
proscenium van onze Stadsschouwburg, kopen elkaar
bij opbod hun rollen af tot wanhoop van hun regis-
seur en van een Japanse kogel of de dolk der pa-
triottische zelfopoffering doorboord vallen ze neer
met een natuurlijkheid, die vijf jaar toneelschool
niemand bijbrengen.
Het gaat hier niet om de befaamde stom- en stijfheid van
onze Calvinistische natie, waarover al veel gezegd en
het laatste woord nog niet gesproken is. Het gaat om
de hele West-Europese en Amerikaanse hedendaagse
cultuur, waarin de individuele kunstpraestatie — en
hetzelfde geldt trouwens voor sport en athletiek — een
ongekende hoogte heeft bereikt, maar zo zeer ten koste
van de verstaanbaarheid en toegankelijkheid van de
kunst voor brede lagen der bevolking, dat deze aan de
Kitsch en cultuurloosheid zijn overgeleverd, ja dat die
ontoegankelijkheid voor een averechts waardebegrip een
maatstaf voor de betekenis van het kunstwerk dreigt te
worden. En niet minder funest werkt deze onbereikbare
hoogheid der kunst in de tragische vereenzaming zowel
van den kunstenaar als vanden individuelen toeschou-
wer of toehoorder en de volslagen passiviteit van de
laatsten. De man, die in zijn eentje naar de bioscoop
gaat en zelfs de behoefte aan contact met zijn buren
links en rechts in het donker te boven is, is een even
zielig produkt der moderne beschaving als de sport-
supporter, die Zondagsmiddags op een bankje in het
Stadion hangt te lummelen — met een volle tram heen
en weer er naar toe — en 's avonds aan de radio melkt
zonder de geringste aanvechting zelf zijn armen en
benen eens te reppen of een blokfluitje in de hand te
nemen.
De oorzaken? Zo ze al op te sporen zijn, verstout ik
me niet ze in een krantenartikel te kunnen openleggen.
Het is al iets, dat een feest als op die Zaterdagavond
ons weer eens van dit tekort bewust maakt en onze blik
scherpt voor wat de toekomst hier kan en moet brengen.
Want dit contact met het Oosten herinnert er ons ook
aan, dat China, Japan, men kan gemakshalve zeggen de



Voorbarige Kapi t te l ing
In „De Groene" van 25 Augustus constateerde de heer
P. A. Wansink, onlangs benoemd tot directeur van de
regeringspersdienst, dat „de ontwikkeling van zaken
op het terrein der kunstcritiek in alle opzichten bedenke-
lijk moet heten,"
In alle opzichten! Dat is voorwaar geen malse veroor-
deling. En een, die men, gevloeid uit deze pen, be-
zwaarlijk kan negeren.
Aanleiding tot zijn ontboezeming vond de schrijver
vooral in de houding van een deel der critici ter gele-
genheid van het eerste concert van het Concertgebouw-
Orkest. Een uiterst ongelukkige aanleiding, naar het
mij wil voorkomen. Want het waren de besturen der
N.V. Het Concertgebouw en van de vereniging van leden
van het Concertgebouw-orkest, die zich in het program-
ma tot het publiek richtten om er de aandacht op te
vestigen, dat het M.G. verboden had de avond te openen
met het spelen van het Wilhelmus. De aanwezige critici,
zich terecht vertegenwoordigers voelend van dat aldus
in het geding betrokken publiek, reageerden, al naar
hun temperament en opvatting, vóór of tegen de protes-
terende musici. Doch de heer Wansink is van mening,
dat zij hiermede buiten hun boekje gingen. Zij hadden
zich z.i. dienen te bepalen tot een kunstbeschouwing en
de eventuele behandeling der Wilhelmus-kwestie moe-
ten overlaten aan de hoofdartikelen-schrijvers.
Doch deze hadden die kwestie, naar het inzicht van den
heer W,, blijkbaar liever onbehandeld moeten laten,
want — schrijft hij — „het behoort o.i. niet tot de taak
van de pers, om zaken en personen, waarover een ere-
raad, d.w.z, een instantie, welke het gezag vertegen-
woordigt, uitspraak heeft gedaan, op eigen verantwoor-
delijkheid te blijven aantasten". Hij ziet hierin zelfs een
symptoom dat de pers, en vooral dat deel der pers
„welke uitsluitend de illegaliteit in haar wapenschild
voert, zich nog geen duidelijk begrip omtrent haar ka-
rakter en maatschappelijke functies heeft gevormd, en
niet bij machte is, haar taak in het maatschappelijk leven
naar behoren te vervullen,"
Dat zijn enige even merkwaardige als verontrustende
uitingen. Kwesties als de beruchte Hogerhuis-zaak in
het begin dezer eeuw, of de zaak-Oss, kort vóór de
oorlog, hadden dus, naar het oordeel van den directeur
van de regeringspersdienst, na de uitspraak der instan-
ties die het gezag vertegenwoordigen, door de pers niet
meer behandeld mogen worden.... Dat is niet mis!
Hoewel over dit deel zijner beschouwing veel te zeggen

zou zijn, wil ik mij beperken tot zijn oordeel over de
taak van de kunstcritiek. Deze besloten te willen hou-
den binnen de grenzen van de kunstbeschouwing zou
neerkomen op een volstrekte negatie van de duidelijke
algemene tendenz om de kunst niet meer als een in
watten gepakt luxe-object te beschouwen, dat los staat
van alle tijds-gebeuren, maar te zien in haar samenhang
met de maatschappelijke ontwikkeling en verschijnselen.
Den kunstcriticus het recht der overschrijding van de
engere, voor zijn rubriek gereserveerde ruimte, te willen
ontzeggen, zou neerkomen op de afwijzing van de nood-
zakelijkheid tot het voeren van wat men kunst-politiek,
als onderdeel van cultuur-politiek, pleegt te noemen.
De kunst-criticus, die slechts oog heeft voor de aesthe-
tische beschouwing en doof en blind blijft voor wat er
om hem heen gebeurt en voor wat er leeft in zijn volk,
zal niets begrijpen van wat er in de wereld van de kunst
voorvalt en zich met zijn oordeel hoogstens tot een
kleine kring van wereldvreemde aestheten wenden. En
van den kunst-criticus, die de symptomen van de geeste-
lijke crisis welke hij in de kunstuitingen van zijn tijd
waarneemt, in samenhang met de sociaal-economische
verhoudingen tracht te verklaren, zal men moeilijk kun-
nen verwachten, dat hij niettemin de schijn blijft aan-
nemen alsof de kunst los staat van het leven, of dat hij
afwacht of de schrijver van het hoofdartikel ook de
kunst-problemen in zijn beschouwingen betrekt.
De heer Wansink is bevreesd dat de kunstcritiek in deze
overgangstijd, waarin, hangende de problemen der zuive-
ring, het evenwicht in het kunstleven nog niet hervonden
is, tot onrechtvaardige beoordeling leidt. Ik zie dat ge-
vaar niet groter, eerder kleiner dan vroeger. Want on-
rechtvaardige critiek, door bevooroordeling, persoon-
lijke sympathiën of antipathiën of door kliekgeest inge-
geven, kwam ook vóór Mei 1940 ongetwijfeld voor.
De samenwerking in de kunstenaarswereld waartoe men
thans meer geneigd is dan ooit, ook al zijn alle moeilijk-
heden om definitief daartoe te geraken nog niet opgelost,
zal daartegen de beste bescherming bieden. Zij zal voor
zover dat nodig is ook de critici nopen om, wanneer
de zuivering eenmaal achter ons ligt, over begane fouten
te zwijgen en als enige maatstaf aan te nemen: welk
aandeel men van dit moment af aan de opbouw van het
kunstleven neemt.
De kapitteling van den heer Wansink komt mij, in dit
licht bezien, op zijn zachtst genomen voorbarig voor.

Paul F. Sanders.

(Vervolg van pag, 3).

hele wereld, waarvoor dat tot nu toe nog niet of slechts
ten dele het geval was met die eigenaardige overheer-
sende West-Europese beschaving in nauw contact zal
komen. Azië zij gewaarschuwd!! Neen, wij allen mogen
ons gewaarschuwd achten.
In de eerste plaats voor de machteloos makende ge-
dachte, dat het hier gaat om een noodlot, dat zich bui-
ten onze wil en werkingsmeer voltrekt. Moge het jonge
China jong blijven en moge iets van zijn jeugd op ons
afstralen!

A. R. V.
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*DAGELIJKS VAN 10-5 UUR

Zondags gesloten

10SEPT. 10NOV.1945

W. J. JANSEN
BINNENHUIS
INRICHTING

is weer telefonisch
aangesloten onder No.

36694
KANTOOR EN MAGAZIJN
KEIZERSGR. 699

AMSTERDAM C. (21)
i

GEBRS.

GREVENSTUK
Hof-Calligrafen

Teekenaars
ROKIN 98 - TEL. 36488

AMSTERDAM-C.
T

Vervaardiging van
OORKONDEN

PRACHT-ALBUMS,
ter herinnering aan
Ambtsfeest, Jubileum,
Huwelijk of andere

gelegenheden.

EERE-DIPLOMA'S
voor vereenigingen, enz.

GETUIGSCHRIFTEN
voor langdurige dienst

HULDE-ADRESSEN,
NAAMLIJSTEN,

FAMILIEWAPENS,
MENU'S (25)

Adverteert in dit blad

DEZER DAGEN VERSCHIJNT HET EERSTE NUMMER VAN
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C. A. G. Planije, Jan Praas, Paul van 't
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