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EEN NIEUWE LAP
OP EEN OUD KLEED?

y^o langzamerhand begint er enige lijn te komen in
4—1 onze na-oorlogse geestelijke activiteit, dat wil veel-
al zeggen: er begint zich een zekere schablone in af te
tekenen en die schablone neemt altijd ten naaste bij deze
vorm aan: voor de oorlog was dit en dat zó, in de oorlog
hebben we geleerd, dat dat fout was, dus moet dit en
dat na de oorlog niet zo, maar zó worden.
Maar wanneer wij voor en na de oorlog tegenover elkaar
stellen, dan dienen we er ons bewust van te maken, dat
die tegenstelling niet op ieder terrein gelijksoortig is,
De eisen, die wij stelden aan voeding, kleding, woon-
gelegenheid en politieke betrouwbaarheid zijn in de
oorlog aanmerkelijk gewijzigd. Er hebben zich maat-
schappelijke en sociale verschuivingen voltrokken, die
maken, dat een aantal vraagstukken als b.v. werklozen-
zorg of „koloniale" verhoudingen op geheel andere wijze
moeten worden aangepakt. Maar er zijn ook terreinen,
waar alleen het bedrijf gedurende enige jaren geheel of
vrijwel is stopgezet, zodat de betrokkenen de gelegen-
heid kregen „rustig" ondergedoken te gaan theoreti-
seren en na de oorlog zich te onttrekken aan de afge-
broken traditie en een nieuw begin te maken. Daar is
niets tegen en alles voor, mits men zich niet aan illusies
overgeeft en vergeet, dat de voorwaarden, die de oude
situatie schiepen, niet opgeheven zijn en het gevaar
daarom zeer groot, dat alles weer in het oude spoor
terug zakt. Het wil mij voorkomen, dat onze kunst-
critiek een van die terreinen is. Men doet geen nieuwe
wijn in oude zakken en men zet geen nieuwe lap op een
oud kleed. Laten we daarom eerst het oude kleed eens
aanzien: waar zaten de slijtplekken en hoe dun waren
ze wel.
Daar was de dagbladpers en daar waren de tijdschriften.
De dagbladpers: kruising van commercieel opgezette
nieuws- en voorlichtings-leverancier en propagandist
van een bepaalde politieke partij of belangengroep. De
kunst kwam daarin hoofdzakelijk aan de orde in de
vorm van recensies. Hoe stonden de verschillende be-
trokkenen daar tegenover? De doorsnee-krantenlezer
zegt: ik lees daar, dat die film of dat boek zo goed is,
Daar moeten we eens naar toe of we moeten ons bij de
leesbibliotheek op de lijst laten zetten, (Nooit een boek
kopen, dat je voor een dubbeltje te lezen kunt krijgen,
al moet je dan even je beurt afwachten). Tenzij hij
ontdekt had, dat de recensent van zijn lijfblad hem
boven de pet ging, dan stak hij zijn licht op bij zijn
collega op het kantoor, die zo geweldig veel gelezen
had. Overigens kwam de directie van zijn lijfblad die
begreep, dat hij recht had op „service", aan zijn wensen

tegemoet door naast den high brow-redacteur-kunst,
die de stand van het blad ophield, een aantal lagere
recensenten te plaatsen, die de tweede keus behan-
delden. En aangezien deze per regel betaald werden
en af en toe aangemaand om het niet al te hoog op te
nemen, kon men in hetzelfde nummer met dezelfde uit-
voerigheid lezen, dat Walschap in zijn laatste boek be-
neden zijn peil was gebleven en dat Jo van Ammers-
Küller weer op haar meesterlijke wijze het Nederlandse
volk nader gebracht had tot zijn grote verleden of dat
Jo Vincent ditmaal niet gelukkig was in haar keuze en
dat Lucienne Boyer heel Amsterdam weer in verruk-
king had gebracht.
De kunstenaar greep gretig naar de krant en zei: X
heeft er weer niets van begrepen, hoe kunnen ze zo'n
totaal onbekwaam man handhaven aan een groot dag-
blad. Dan wel: Heb je gezien wat X van mijn werk
gezegd heeft? Ik hecht niet veel aan recensies, maar
het oordeel van een man als X stel ik toch wel op prijs.
En hij verzamelde, zeker als hij een uitvoerend kun-
stenaar was, al die mooie recensies in een plakboek,
en dat niet alleen omdat in het bijzonder uitvoerende
kunstenaars nu eenmaal een wat kinderlijk mensensoort
zijn, maar ook omdat voor den solliciterenden musicus of
toneelspeler deze door een bekwaam of onbekwaam
recensent, maar altijd inderhaast opgekrabbelde be-
oordelingen zijn voornaamste getuigschriften waren.
Dan waren er de exploitanten: die van de krant en die
van de kunst. Ging het om een partijblad, dan sprak het
vanzelf, dat de recensent zich onderschikte aan de
politieke en confessionele lijn van het blad, ging het om
een blad, dat bepaalde belangen vertegenwoordigde,
dan moesten, waar dat te pas kwam, die belangen ont-
zien worden, Wat dit laatste betreft kan men wel zeggen,
dat de atmosfeer hier te lande betrekkelijk zuiver was
vergeleken bij andere landen, waar de belangen van uit-
geversconcerns of kunsthandelaren al te goed door de
pers behartigd werden, zoals ook in het algemeen regel-
rechte corruptie wat iets anders is dan een nooit geheel
te vermijden vriendjes-critiek — tot de uitzonderingen
behoorde. Maar voorzover de kunstexploitant zaken-
man was, was het onvermijdelijk, dat hij trachtte enige
invloed te doen gelden in de gratis advertentie, die de
recensie kon zijn, al was het maar door zijn gezag als
adverteerder.
Enigszins anders lagen de verhoudingen in de tijd-
schriften, die — vooral in het „betere genre" — geen
goudmijntjes waren, maar moesten leven van het lief-
hebberijwerk van de redactie en de goede wil of behoefte



aan good-will van den uitgever. Hier was, zij het dan
binnen de beperking van de kleine oplaag, een moge-
lijkheid tot onafhankelijke en bezonnen critiek. Of die
werkelijk werd uitgebaat? Al te vaak werd de kleine
kring een vicieuse cirkel, waarbinnen men bleef rond-
draaien in adoration mutuelle en in een diepzinnig,
jargon X zich tot taak stelde Y aan zichzelf te open-
baren en omgekeerd en er voor de schaarse lezers geen
andere rol over bleef dan dit alles met open mond aan
te horen en versteld te staan. Bovendien: wij bezaten
een aantal voortreffelijke essayisten op het gebied van
literatuur en beidende kunst, maar in het algemeen
gaapte er een bedenkelijke kloof tussen kunst en kunst-
wetenschap, met name de literatuur-wetenschap. De
voornaamste oorzaak zal wel zijn, dat zo men hier van
de kunst al moeilijk kan leven, de kunstbeschouwing
helemaal geen droog brood kan opleveren. Resultaat,
dat veel te vele kunstenaars en met name dichters en
schrijvers zich op de critiek werpen en het feit dat
men u een middelmatige roman ten laste kan leggen
veelal voldoende is voor een aanstelling als criticus,

En nu — na de oorlog. We hebben een paar jaar kunnen
nadenken over al wat er fout of gebrekkig was in ons
kunstbedrijf. Een aantal instellingen — met name kun-
stenaarsorganisaties, die groei, vernieuwing en eenheid
in de weg stonden, hebben zich — gelukkig — zo gecom-
promitteerd, dat ze zijn uitgeschakeld. Er wordt een
ernstige en solide poging gedaan tot eenheid onder de
kunstenaars en het leggen van een gezonde basis tot
samenwerking met de overheid. Er wordt naar gestreefd
een aantal uit de illegale pers voortgekomen bladen
op niet-commerciële grondslag te handhaven. En ver-
der zijn wij allen vol goede bedoeling. Maar dat is dan
ook alles wat er veranderd is en daar moeten we ons
goed rekenschap van geven, want dat betekent, dat een
program van kunstcritiek, zoals wij die zouden wensen,
geen werkprogram is, dat we morgen ten uitvoer gaan
leggen, maar een strijdprogram, dat zich slechts op de
lange duur met ons aller inspanning zal laten verwezen-
lijken.
Dat program zou gegrondvest moeten zijn op een doel-
stelling, waarbij niet de kunstenaar in het middelpunt
staat — om van de kunst-exploitant helemaal niet te
spreken — maar de kunst en het publiek, dat nader tot
die kunst moet worden gebracht. Niet het uitreiken van
getuigschriften is de taak van den criticus, maar ver-
klaren, toelichten, begrijpelijk maken. Dat sluit in — en
misschien dat onze papierarmoede ons hier op weg naar
een goede nieuwe traditie zou kunnen brengen — dat
heel veel afkeurende critiek zou kunnen vervallen. Niet
dat wij de critici willen aanzetten tot zoetsappigheid,
natuurlijk is en blijft het hun taak wantoestanden en
uitwassen in het kunstleven te signaleren, maar zouden
onze kunstrubrieken niet aanmerkelijk leesbaarder wor-
den, wanneer de beschikbare ruimte gebruikt werd om
van een goed werkstuk te vertellen, dat en waarom
het goed is of van een enkele evident slechte best-seller
dat en waarom het slecht is en toch verkocht wordt, dan
wanneer de criticus altijd maar weer geprest wordt om
afwisselend zijn zachtmoedigheid en zijn ironie te mis-
bruiken om van een aantal prullen te vertellen, dat het
prullen of niet zulke erge prullen zijn. Waar blijft de
recensent, die terug durft te komen van een grote ten-
toonstelling, zonder de mededeling, dat A, B en C nog
altijd geweldig, D, E en F nog altijd knappe vaklui zijn,
enz,, enz., de hele litanie van de catalogus langs, maar
met een vpdje papier met drie nieuwe namen erop,
waarvan hij ons met overtuiging weet te vertellen: gaat
dat zien en houd die lieden in de gaten? Waar blijft de
redacteur-letterkunde, die tegen Sinterklaas — van
het volgende jaar — niet aan ieder buurmeisje, dat
wel eens een lief vers maakte, een dichtbundel of een
roman mee ter recensie geeft — meteen een cadeautje
voor de naaister, want je houdt het toch niet zelf —,
maar die de hele rommel van zijn tafel schuift om een
werkelijk doordacht en vakkundig advies te geven aan

IN HET ATELIER

Als de massa de kitsch wegtrapt, zullen ze nog veel
meer ivegtrappen. Daarom zorgen de meeste regeringen

ervoor, dat er nog altijd kitsch blijft bestaan.

de duizenden, die het nu maar aan de juffrouw in de
Bijenkorf vragen?
Ik weet wel, dat dit niet een zaak is van persoonlijke
durf en onafhankelijkheid van geest alleen. Daar zijn
de jammerende „gedupeerde" kunstenaars, die het im-
mers ook weer van een desnoods uit zijn verband ge-
knipt prijzend critiek-zinnetje moeten hebben, daar zijn
de aan de telefoon hangende uitgevers en nu heb ik nog
niet eens gesproken van een dergelijke omwenteling in
de toneelcritiek, waarbij het immers als vroeger bij het
verlaten van een groot hotel gebruikelijk is, dat alle
functionarissen tot de grimeur toe zich aan de uitgang
scharen en de hand ophouden. Men zet geen nieuwe lap
op een oud kleed.
De kunstkritiek, zoals hij voor de oorlog was en zoals
hij in wezen nog is, is onafscheidelijk verbonden aan de
maatschappij van kopen en verkopen, waarin wij leven.
Maar het aantal van hen, die inzien, dat deze maat-
schappijvorm binnen afzienbare tijd voor een andere
zal moeten wijken, is in de oorlog aanzienlijk toege-
nomen. En daarmee ook het aantal van hen, die inzien,
dat wij ons dienen voor te bereiden op een andere
werkwijze en andere normen van kunstcritiek.
Wij zullen ons oude kleed nog een tijd moeten dragen,
maar wij kunnen het vlas zaaien en het linnen weven
voor het nieuwe.

A. R.-V.

BERICHT

Tot nu toe werd de V.K. ook gratis verspreid.
Dat eindigt met dit nummer. Wie verder op
ontvangst van het blad prijs stelt, abonnere
zich dus bij de administratie van het blad,
Singel 262, Amsterdam-C.

De Redactie.



TROUW
WIL TROUW BLIJVEN AAN HET ISOLEMENT
T n „Trouw", weekblad ter verspreiding van de Christe-
* lijk-nationale beginselen, van 18 Augustus j.l., treffen
we een artikel aan, waarin de plannen tot oprichting
van een Federatie van beroepsverenigingen van kun-
stenaars gememoreerd worden, Het artikel draagt het
veelzeggende opschrift: „Alweer een eenheidsworst".
Na in wel geteld 31 regels van een smalle krantenkolom
de bedoelingen van de nieuwe Federatie te hebben
samengeperst, schrijft het blad:

„Het behoeft, na alles wat er reeds is geschreven over
dergelijke eenheidsworsten, geen betoog dat Christe-
lijke kunstenaars hieraan niet kunnen meewerken.
Ook in de kunstenaarswereld is geen ideële, prin-
cipiële eenheid. Ook de kunstbeoefening en de kunst-
waardering moeten worden bepaald door onze reli-
gieuze grondinstelling. En de kunst is in de volks-
opvoeding en beschaving een te belangrijke factor,
dan dat we har zouden mogen loslaten.
Christelijke kunstenaars, hier is voor u een grote
taak.
Organiseert a, opdat ge werkelijk in staat zift de
ideële belangen van de kunst te dienen.
Ge hebt tegenover uw volk en in dienst van uw
Koning een grote verantwoordelijkheid en de dure
plicht zo intensief mogelijk te woekeren met de ta-
lenten, die u zijn toevertrouwd.
Ook hier ligt in ons isolement, dat is in onze beginsel-
vastheid, onze kracht en alleen vanuit dit isolement
kunnen we invloed uitoefenen in onze eigen kring
maar ook daarbuiten."

We geven dit lange citaat, om de zienswijze van het
blad alle recht te doen wedervaren. Eén zin er van
hebben we gecursiveerd, omdat hij, op zichzelf be-
schouwd, ons geheel uit het hart is gegrepen en zien dus
niet voorbij aan het feit dat het blad iets anders bedoelt
dan wij er graag in zouden lezen: een appèl aan alle
kunstenaars, christelijk of niet, om zich te organiseren
teneinde de belangen van de kunst te kunnen dienen.
Het blad meent dat in beginselvastheid de kracht ligt
van de christelijke kunstenaars. Dat menen wij ook,
zo goed als wij menen, dat in zulk een vastheid de kracht
ligt van de katholieke, de socialistische of hoe ook ge-
zinde kunstenaars. Maar wij zien niet, zoals „Trouw",
in beginselvastheid een synoniem van „isolement",
zeker niet als het gaat om het dienen van belangen die
alle kunstenaars, hoe ook gezind, gemeen hebben. Nemen
wij het hoogste dier belangen (een belang dat ver uitreikt
boven het groepsbelang van de kunstenaars), de vrijheid
van de kunst. Ook al vergeten we niet dat „Trouw",
gedragen door wat het noemt zijn „christelijk-nationale
beginselen", het liefst alleen de christelijke, d.w.z, de
protestant-christelijke kunst zou zien floreren, wij zijn
er toch van overtuigd, dat het blad niet graag zou zien
dat een Overheid, niet delend die christelijk-nationale
beginselen de vrije ontwikkeling dier protestant-christe-
lijke kunst in de weg zou treden. We gaan zelfs zover te
veronderstellen, dat „Trouw" niet graag zou willen dat
een Overheid, wél gedragen door de beginselen van
„Trouw", een kunst, stoelend op andere inzichten, zou
willen belemmeren. Welnu, voor die vrijheid van de
kunst om op te bloeien uit de vele facetten van ons zo
rijk geschakeerde maatschappelijke en culturele leven,
hebben in de bezettingsjaren de kunstenaars van alle
schakeringen schouder aan schouder gestaan in de strijd
tegen de cultuurdwang welke de Duitsers en hun uit
Nederlandse ouders geboren trawanten ons wilden op-
leggen. Als deze kunstenaars in moeilijkheden geraak-
ten, in gevangenis en concentratiekamp terecht kwamen,

voor het vuurpeleton van den vijand het leven lieten,
heeft niemand van ons gevraagd of deze kameraad van
Joodse bloede was, de christelijk-nationale beginselen
aanhing, een zoon der Moederkerk was of zich in zijn
verzet liet leiden door een humanistische overtuiging.
Wij stonden naast en met elkander als zonen en doch-
ters van hetzelfde vaderland, wij streden met elkander
voor het hoogste dat ons als kunstenaars bindt; de vrij-
heid van de kunst.
Die vrijheid moet nu nog verdedigd worden, Niet tegen-
over de huidige overheid gelukkig, maar wel tegenover
vele tendenzen die zich nog in onze samenleving roeren
en die niet, zoals „Trouw" en wij in de kunst een be-
langrijke factor van volksopvoeding en beschaving zien.
Die vrijheid zal ook in de toekomst verdedigd moeten
worden, zolang nog niet zulk een peil van beschaving is
bereikt, dat geestelijke vrijheid een even vanzelfspre-
kend goed is geworden als het recht om lief te hebben.
Doch is er meer, veel meer, dat de kunstenaars gezamen-
lijk moeten verdedigen en opbouwen. Daar is hun er-
kenning als volwaardige leden der samenleving, die
evenals alle andere werkers recht hebben op arbeid en
brood, op voorziening in hun geestelijke en stoffelijke
noden. Daar is de gezamenlijke taak, de kunst en haar
voortbrengsels uit te dragen onder zo breed mogelijke
lagen der bevolking, teneinde de kunst haar opvoedende
taak te kunnen laten vervullen. Daar is de opbouw van
de verschillende sociale fondsen, die de kunstenaars
een zorgeloze oude dag, hun weduwen en wezen een be-
hoorlijk pensioen moeten verzekeren. Daar is het advi-
seren van de overheid inzake algemene kunstproblemen
en de samenwerking met deze overheid inzake het voe-
ren van een gezonde en doeltreffende kunstpolitiek. We
hebben in deze summiere opsomming moedwillig ideële
en materiele zaken doorelkander genoemd om te doen
uitkomen, op hoevelerlei gebied de kunstenaars kunnen
samenwerken om hoge en belangrijke doeleinden te be-
reiken zonder, naar onze overtuiging, iets op te offeren
van hun wereldbeschouwing of levensovertuiging. Het
is niet waar, dat de Federatie zulke overtuigingen onder-
geschikt wil maken aan het algemeen belang. Wat de
Federatie wil, is het samenvoegen van alle krachten voor
de vele doeleinden welke alle kunstenaars na aan het
hart liggen of althans moeten liggen.
Als „Trouw" verachtelijk spreekt van een eenheidsworst,
moeten we zulks afwijzen. De Federatie wil geen samen-
geperste eenheid, doch een eenheid die berust op de
vrijwillige samenwerking van vrije mannen en vrouwen,
die zich bewust zijn van de hoge sociale en culturele
taak welke op hen rust krachtens hun bizondere talen-
ten en de daaruit voortvloeiende roeping. Als „Trouw"
de christelijke kunstenaars opwekt om zich te organi-
seren op de grondslag van hun geloof, teneinde in zulk
een organisatie de geestelijke grondslag van hun kunst
te kunnen versterken en steeds beter hun Koning en
hun volk te kunnen dienen met kunstuitingen steunende
op die grondslag, dan willen wij zulk een opwekking van
harte ondersteunen. Maar „Trouw" bedenke wel, dat
anderen dienzelfden Koning ook willen dienen, zij het
ook steunende op een andere grondslag. En „Trouw"
bedenke eveneens, dat er anderen zijn, die weliswaar
niet geloven in dien Koning en hem dus niet dienen
kunnen, maar desondanks bezield worden door een hoog
levensideaal waarop hun werken als kunstenaar steunt.
Dit alles bedenkende, hebben dan ook de opstellers van
het Manifest zeer nadrukkelijk omschreven, dat het
geenszins de bedoeling is het instandhouden of in het
leven roepen van kunstenaarsverenigingen steunende op

(Vervolg pag. 4)



PARIJS -
een bijenkorf
*

T n Parijs gaat het leven niet voort gelijk het vóór 1940
•*• ging. Het gaat, gelukkig, sneller en intenser voorwaarts.
Een gehele jonge generatie blijkt aan het werk te zijn
op een wijze, die veelal sterk afwijkt van die der nog
levende groten als de schilder Matisse en van den dit
jaar overleden beeldhouwer Maillol. (Over enkele
„groten" die collaborateurs waren spreek ik niet, gelijk
men hen ook in Parijs geheel doodzwijgt: de beste straf
— die wellicht een paar jaar duren zal — welke men
een kunstenaar, die ontrouw aan zijn roeping werd en
zijn verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij
niet begreep, opleggen kan!) Ik zonder hierbij Picasso
en Braque uit, zij schijnen de eeuwige jeugd te bezitten
en gaan, hard werkend en uit de diepste bronnen van
leven en schoonheid puttend, voort, in de rijen der
jongeren die hen, evenals voor dertig en meer jaren, als
één der hunnen beschouwen. Picasso heeft bovendien
het, min of meer twijfelachtige, voorrecht door de Ame-
rikaanse legerleiding als nummer drie gezet te zijn op
de bezienswaardighedenlijst voor de Amerikaanse sol-
daten, en wel na de Eiffeltoren en de Folies Bergères ...
Volgens de mening der Parijse kunstcritici en ook vol-
gens die van vele kunstenaars zijn de schilders Fouge-
ron, Gischia, Pignon, Marchand en de beeldhouwer
Couturier de belangrijksten der jongeren. Vooral wat
Marchand en Couturier betreft durf ik wedden, dat zij
zich niet vergissen: een dramatische bewogenheid, die
enkele critici zoals Laprade de naam Grünewald op de
lippen bracht, getuigt van hun open blik en oor voor
deze tragische tijden. Het neo-classicisme, de nieuwe of
wat ook voor zakelijkheid schijnen voorbij te zijn of
liever opgezogen in een driftiger beleven en uitbeelden
van de noden en verlangens van onze dagen.
De te Parijs werkende Hollandse schilders blijken ook
veelal zeer ten goede veranderd te zijn. De drie belang-
rijksten zijn, volgens mij, Frits Klein, wiens schilderijen,
hoofdzakelijk paarden en danseresjes voorstellend, veel
aan gloed en tederheid wonnen (duistere tijden deden
al eerder de kleuren der schilders dieper en schoner

gloeien!), Frans Boers die in kleurige, kloeke synthese
steden en landschappen uitbeeldde en G. van Eek die,'
wie had het ooit durven voorspellen, van de nieuwe
zakelijkheid of tenminste daar dichtbij liggende regio-
nen in een verantwoord surrealisme belandde.
De vele ateliers die ik bezocht waren evenvele verfris-
singen voor mij: hier werd hard en bewust gewerkt, niet
door enkelingen, maar door zeer persoonlijke kunste-
naars die zich gebonden wisten door iets dat groter is
dan hun persoon en dan de kunst. Parijs is als een bijen-
korf — er wordt daar, in schone samenwerking, veel
gulden honing voor de toekomst verzameld! Veel wordt
er gesproken en gedacht over wat andere kunstenaars
in andere landen willen en doen. Het contact met Lon-
den is, naar mij daar ook bleek, inniger en oprechter
gemeend dan ooit tevoren. Waar zowel in Parijs als in
Londen de belangstelling voor de Hollandee kunst zeer
groot is, kunnen wij ons afvragen of de tijd niet reeds
lang rijp is om ons op een soort driehoeksgeval te gaan
bezinnen en Amsterdam in deze gestadige uitwisseling
van tentoonstellingen, concerten, lezingen en toneel-
voorstellingen te betrekken. Het instituut van culturele
attaché's, reeds lang door velen als een dringende be-
hoefte, ja als een Nederlandse plicht gevoeld, hoewel de
regering nog altijd geen beslissing van afdoende aard
in dezen nam, zou hier prachtig en noodzakelijk werk
kunnen verrichten!
Tenslotte nog iets wat de lezers van dit ex-ondergrondse
blad zeer zeker zal interesseren. In Juni 1940 werd er
in Frankrijk een uitgeverij, ,,Nous maintiendrons" ge-
naamd, opgericht en een aantal schrijvers en andere
kunstenaars vingen een strijd met den bezetter aan, wel-
ke ruim vier i aren duren zou. In de stadjes Angles en
Villeneuve-les-Avignon ontmoetten elkaar o.a. Aragon,
Ponge, Moussignac, G. Dudach (die de eerste teksten
voor de eerste ondergrondse uitgave verzamelde welke
, La Pensee libre" heette, en die naderhand gefusil-
leerd werd), Frans Masareel, Leys Masson en Pierre
Emmanuel. P. Seghers, de tegenwoordige directeur van
het nieuwe blad „Poésie 45", verzamelde, samen met
Paul Eluard, de eerste verzetspoëzie voor „L ' Honneur
des Poètes" en „Poèmes francais". Ook verscheen, eind
1943, „La revue noire", waarvan het „numero zero" van
Maart 1944, zojuist herdrukt werd en hier voor mij ligt.
Het bevat veel boeiends, ontroerends en ook leerzaams
voor allen die, in ons land, de goede strijd streden, zo-
veel jaren lang, in het bewustzijn dat ook elders man-
nen en vrouwen hun leven waagden voor de heiligste
waarden van onze samenleving.

L. P. J. Braat

(Vervolg van pag. 3)
bizondere artistieke inzichten of op religieuze of poli-
tieke overtuigingen in de weg te staan. Integendeel, de
grondvesters van de Federatie zijn er vast van over-
tuigd, dat zulke verenigingen zeer belangrijke bijdragen
voor de culturele ontwikkeling van ons volk kunnen
leveren en dat hun bestaan deswege eerder gesteund
dan geremd moet worden. Juist het bestaan van de
Federatie en de daarbij aangesloten beroepsverenigin-
gen, zullen deze verenigingen groter kans voor het na-
streven van hun bijzondere ideële doeleinden geven, om-
dat zij er door ontheven worden van de anders bestaande
noodzaak zich ook met de algemene belangen bezig te
houden. De gedachte welke ten grondslag ligt aan de
Federatie doet derhalve geen aanslag op de beginsel-
vastheid der kunstenaars, van welke richting ook, maar
wil wel, dat geven we graag toe, het isolement door-
breken, waar zulk een isolement de gevaarlijke tendentie
van nutteloze versplintering met zich brengt en tenslotte
de geestelijke weerstand tegen de ons alle bedreigende
gevaren ondergraaft. Zouden de Nederlandse kunste-
naars in hun strijd tegen de pogingen tot cultuurver-

gruizing der nazi's niet veel sterker hebben gestaan, als
zij een grote, sterke organisatie hadden gehad, waarin
allen gezamenlijk de hoogste belangen der kunst ver-
dedigen konden?
We menen met het bovenstaande tevens voldoende ge-
antwoord te hebben op een ander artikel in hetzelfde
blad (15-9-'45), waarvan de schrijver betoogt, dat de
Federatie wel aanvaardbaar is, mits als zeer tijdelijke
organisatie, die slechts ten doel kan hebben enkele
technische moeilijkheden van het ogenblik op te lossen,
om dan direct weer te verdwijnen. Zoals geen enkel re-
sultaat van menselijk denken, willen en handelen, zal
de Federatie eeuwig bestaan. Eenmaal zal zij stellig
weer plaats maken voor een hogere en betere organisa-
tievorm, berustende op betere en nog algemenere grond-
slag, zoals zij zelf weer opvolgster is van wat voor 1940
reeds in kiemverlangen aanwezig was. Maar dat zij op
het ogenblik noodzakelijk is en daarom ook noodwendig
gegrondvest moet worden en wel zo, dat haar een lang
leven beschoren kan zijn, achten wij buiten kijf.

J.B.



AAN JOURNALISTEN
voor de Perszuiveringscommissie

in Noord-HoIIand

jij hebben hoegenaamd geen kwaad gedaan,
wanneer ze voor de groene tafel staan;
de éne moest zijn vlotte pen gebruiken,
de ander kon „onmooglijk" onderduiken;

een derde is om 't geld wat slap geweest
en schreef daarom eens „in de nieuwe geest".
Een vierde man bekent: „ik moest toch léven"
en daarom heeft hij maar wat toegegeven,

doch, nooit vrijwillig heeft hij zich gemeld.
Hij deed zelfs dapper mee met d ' illegalen;
zo flink was hij, niet eens, maar vele malen!

En de Commissie zit te wikken en te wegen:
wat spreekt ten gunste en wat is er tegen?
Ze weet wel: hier wordt veel onwaars verteld . . .

't Vervloekte geld,
dat is de schuld van al die „heldendaden"!
Dat is het grootste kwaad van alle kwaden!

Uit „1940—1945", Sonnetten-met-een-staart
door R. J. Valkhoff, Uitg. Bayard-Pers, Bussum.

MUZIEK
EN WERELDVREDE

Associated Press heeft onlangs medegedeeld, dat bij de
Senaat der Verenigde Staten een voorstel is inge-

diend om een internationaal muziekgenootschap in het
leven te roepen, dat in elke staat van de U.S,A. min-
stens één vertegenwoordiger bezitten en in alle landen
ter wereld een bureau vestigen zal.
Dit genootschap mag geen winst beogen en moet zich
uitsluitend ten doel stellen de mensen door middel van
de muziek nader tot elkander te brengen en elkanders
gewoonten, tradities en leven beter te doen kennen. De
initiatief-nemers menen aldus een belangrijk* bijdrage
te kunnen leveren voor de instandhouding van de
wereldvrede.
Het genootschap zou stimulerend kunnen werken op de
verspreiding van de kennis der muziek, zowel van een-
voudige volkskunst als van kamermuziek, opera en
symphonische kunst. Het zou de internationale samen-
werking kunnen aanmoedigen van de kunstenaars aller
landen, de diverse representatieve muziekinstellingen,
de musicologen, kunstcritici, en paedagogen, die onder-
ling hun werken en ideeën dienen uit te wisselen. Daar-
toe zou een hoofdkantoor worden gevestigd te New York
of Washington. Deze centrale organisatie zou verant-

woordelijk zijn voor de publicatie en een kunstpolitiek
dienen te voeren, gericht op een wereld-stabiliteit voor
muziek. Zij zou ook steun moeten verlenen bij het tot
stand brengen van uitvoeringen en publicaties over de
gehele wereld. Een der aanbevolen middelen voor de
uitwisseling van muziek vormt de ultra-korte-golf-radio.
Men houdt verder de aandacht gericht op uitwisseling
van manuscripten, partituren, grammofoon-opnamen,
culturele inlichtingen, kortom van alles wat op muziek
betrekking heeft.
De initiatiefnemers stellen zich op het standpunt dat
de musici in hun eigen belang op een gezonde, zakelijke
basis dienen te werken. Zij achten het voorts van ge-
wicht, dat de deelnemende landen concerten en uitvoe-
ringen aan elkanders kunst wijden volgens een vast-
omlijnd en algemeen aanvaard plan.
De benodigde gelden hoopt men bijeen te brengen door
subsidies, contributies, schenkingen en losse bijdragen.

BERICHT AAN DE LEZERS

De vrije Kunstenaar is uw blad zo goed als het onze.
Als gij iets te zeggen hebt, schrijft het op in klare taal,
in de nieuwe spelling en in machineschrift en zendt het
ons. Wij honoreren uw bijdrage met f 3.50 per kolom.



VOOR DE BEELDENDE
KUNSTENAARS

Het verheugt ons uit naam van de afdeling Beeldende
Kunst van de „Federatie" te kunnen mededelen, dat
deze afdeling op verzoek van het departement van
O. K. en W, een opgaaf heeft verstrekt van de ge-
middelde hoeveelheid materiaal, die een schilder,
beeldhouwer of graficus voor zijn werk nodig heeft.
In Engeland en Amerika ligt reeds een hoeveelheid
daarvan gereed en het wachten is nog slechts op de
verzending. De afdeling zal natuurlijk op de meeste
spoed in deze voor de kunstenaars zo belangrijke
zaak aandringen.

# * *

Jammer, dat wij aan dit opgewekte en opwekkende
bericht een paar woorden moeten toevoegen. En wel
naar aanleiding van een berichtje in Het Parool van
26 September, waarin wij lezen, dat de commandant
van het N.S.B.-ers-kamp te Laren de daar geïnter-
neerde schilders volgens voorschrift van hogerhand
,,in hun eigen vak te werk stelt" door hun schilders-
materiaal te verschaffen. (Waar vandaan, meldt het
bericht helaas niet, anders zouden we onze lezers
zeker aan het adres helpen). De schilderijen worden
ten bate van de kampkas voor 30 a 40 gulden ver-
kocht aan de leden van het bewakend personeel, die
zich op erewoord verbinden ze niet verder te ver-
handelen.
De berichtgever vraagt zich terecht af, welke garantie
men heeft, dat deze schilderijen niet toch in de han-
del komen, of dit rechtvaardig is tegenover de min-
der schuldige geschorschte schilders, die niet mogen
werken en vooral of bij de tegenwoordige materiaal-
honger deze heren voor moeten gaan bij de toewij-
zing.
Wij zouden er nog aan toe willen voegen:
Het weekloon van de kampbewakers zal vermoedelijk
niet zo heel ver boven de genoemde schilderijprijs
liggen. Is de commandant van het kamp te Laren
werkelijk zo naief, of meent hij dat anderen zo naief
zijn te geloven, dat gezien deze verhouding de schil-
derij-handel beperkt blijft tot het muuroppervlak van
de stulpen der Larense bewakers?

NOGMAALS:
Dr. van Blankenstein

In een bespreking met de redactie en den heer van
Blankenstein is gebleken, dat de mening welke in
Nederlandse kringen te Londen ingang heeft gevon-
den, als zou de heer van Blankenstein in zijn hoofd-
redacteurschap van -„Vrij Nederland" betaald zijn
geworden door het Departement van Buitenlandse
Zaken en de R.K. Staatspartij, en welke mening wij
in ons nummer van 25 Juli hebben weergegeven, on-
juist is. Wij nemen derhalve het geschrevene terug,
gelijk wij reeds deden in ons nummer van 25 Au-
gustus, maar onderstrepen daarbij, dat onze mening
is, dat de hee'r van Blankenstein in zijn functie en
in zijn blad de lijn van een behoorlijke journalistiek
gevolgd heeft.

R e d a c t i e ,

BALLADE
uan de verontwaardiging

Een aantal kunstenaars, die lid waren van de
Kultuurkamer en derhalve door maatregelen
der zuiveringscommissies werden getroffen,
hebben een manifest uitgegeven, waar in zij
„rechtsherstel" eisen.

(Dagbladbericht)

Wanneer de ruggraatloze bukker,
de tekenaar en Moffenknecht,
zich meldt als kampioen voor 't recht, —
schande vergetend en verdrukker, —
dan dient de waarheid scherp gezegd:

dan staat het slecht.

Wanneer hier kleine gladde gluipers
met Judaskus en Judasloon
vader en moeder, broer en zoon
verrieden om als onderkruipers
de kunst te schoppen van haar troon:

dan grijnst de hoon.

Wanneer thans heren intendanten
f plotseling vol van hoge moed),
't Septembervee, 't Kulturgebrocd,
met koelies van verkochte kranten
het smaden, dat hier kostbaar bloed

stierf voor 't gemene goed —

Dan wijkt de Geus voor N.S.B.-ers,
dan keren Goedewaagens weer,
dan heeft de kunst geen toevlucht meer,
dan friumfeert de farizeeër,
dan laat de leeuw aan honden de' eer,

dan speelt de fielt voor heer.

ENV01

Lafaard, lakei en droeve zot,
gij weet niet waar het recht te halen?
Aanfluiting van den patriot,
vraag aan ons volk om tribunalen:
daar kunt gij 't bitter brok vermalen

en pleiten voor uw strot!
T h e u n de Vries.

INGEZONDEN.
In een artikel over Van Meegeren's vervalsingen in het
tijdschrift „Ons Vrije Nederland" wordt mijn persoontje
genoemd als één dergenen, die de „Vermeer" in Boy-
mans als falsificatie door hadden.
Hoewel dit inderdaad juist is, vind ik deze publicatie
minder aangenaam en wel om de volgende redenen;
Ie. ik was zeker niet de enige onder de schilders die de
echtheid van dit stuk betwijfelde;
2e, de opmerkingen over mij lijken te zeer op reclame
voor mijn werken, dit soort reclame ligt ons schilders
slecht;
3e. er bestaat voor mij op het moment een expositie-
verbod, waartegen ik in beroep ben gegaan bij onze Ere-
raad, omdat het niet onmogelijk is, dat in mijn geval dit
verbod wordt opgeheven of verkort, In afwachting echter
van de beslissing wens ik die stilte om mijn naam heen,
die dit expositieverbod inhoudt. De bedoeling van de
maatregelen van onze Ereraad zou immers op deze wijze
gesaboteerd kunnen worden.
Ik heb den heer Wallagh zeker niet willen inspireren.
Wél ben ik er van overtuigd, dat de heer Wallagh vol-
komen oprecht en vol vriendelijkheid gedacht heeft
van mijn opmerkingen in een gesprek met hem gebruik
te kunen maken. Hoewel ik nooit mijn tekenen voor de
Kultuurkamer verborgen heb gehouden, bestaat de
mogelijkheid, dat de heer Wallagh hieraan niet heeft
gedacht of dit niet wist.
Een gelijkluidende brief heb ik geschreven aan de
redactie van „Ons Vrije Nederland". Bob Buys.



( INGEZONDEN)
De N.O.K.
Geachte Redactie,
Was het verontwaardiging of droefheid, die wij ge-
voelden bij lezing van Uw naschrift bij „een goed
woord over de N.O.K." in uw nummer van 25 Au-
gustus? Het was in ieder geval een diep gevoel van
teleurstelling.
Is dat werkelijk het enige wat de redactie van het
blad der vrije kunstenaars na de bezetting te zeggen
heeft over het werk van Van Royen, dat culmineerde
in de N.O.K.? Eerst; „de ter elfder en ter kwader
ure opgerichte N.O.K.". Nu, bij het eerste daartegen
opponerende artikel: „geen goed woord doch veel
kwade woorden verdiend", „een tactische fout van de
eerste orde".
De kloof tussen de overtuiging en ervaring van onder-
getekenden (die het voorrecht hadden, eerst in de
Centrale Commissie, en later in de N.O.K. met van
Royen samen te werken), en de zoeven aangehaalde
redactionele uitspraken is zó diep, dat wij, één keer
voor goed namens en ten overstaan van de Neder-
landse kunstenaars willen getuigen van wat de N.O.K.
was; van wat zij, ondanks onvolkomenheden en mis-
schien gemaakte fouten, in ideeële en practische zin
bereikte.
1. De N.O.K. heeft uoor het eerst alle Nederlandse
kunstenaars in één lichaam verenigd en daarmee,
zoals de heer Fels terecht opmerkte, de kunste-
naarsgeesten „wakker gemaakt voor het vraagstuk
van een algemene aaneensluiting der kunstenaars".
2. Zij kon worden opgericht op de grondslag van de
organisch gegroeide „Centrale Commissie", waarin,
sinds 1938, reeds de Nederlandse verenigingen van
architecten, sierkunstenaars, schilders, beeldhouwers
en grafische kunstenaars werden verenigd.
Op de grondslag van het in deze commissie organi-
satorisch bereikte kon de N.O.K, in betrekkelijk
korte tijd worden uitgebouwd.
Het spreekt vanzelf, dat alle organisatie was geba-
seerd op verkiezing van onderen op, dus op de in
Nederland gebruikelijke democratische wijze.
3. De N.O.K. werd opgericht, om een vertrouwen-
wekkend precedent te scheppen, waarop later, wan-
neer de vijand zou zijn verdreven, kon worden voort-
gebouwd. Zij heeft den vijand de wind uit de zeilen
genomen. Inderdaad. Dit is geen tekortkoming, doch
een grote verdienste; toen de N.O.K. door den vijand
werd ontbonden om voor de „Kultuurkarner" plaats
te maken, wisten alle kunstenaars in Nederland pre-
cies, wat zij van deze Kultuurkarner wél en niet te
verwachten hadden.
4. De N.O.K, belichaamde in haar kort bestaan het
eerste gezamenlijke kunstenaarsverzet tegen de drei-
ging der Kultuurkarner, dat culmineerde in het his-
torische referendum der N.O.K., waarin c.a. 98% van
alle Nederlandse kunstenaars zich tegen de Kuituur-
kamer uitspraken. Dit was het „volg mij, ik val aan"
van Mr. van Royen en zijn medewerkers, waarna de
N.O.K., zoals te verwachten was, met vlag en wimpel
in top ten onder ging.
5. Aan de hand van deze punten mogen wij de uitspraak,
dat de N.O.K. „het tegendeel bereikte" van wat zij
wilde, en „stierf aan een verkeerde tactiek", ronduit
absurd noemen, en verontwaardigd van de hand wijzen.
Haar opheffing door den vijand bestempelt haar op-
richting en streven evenmin tot een mislukking, als de
dood voor het vuurpeleton het verwijt van „verkeerde
tactiek" aan het adres van den illegalen werker zou
rechtvaardigen.
6. Er is, ten tijde van de oprichting en het korte be-
staan van de N.O.K., misverstand gewekt door een

brochure van den heer von Essen, en door de uitingen
van andere „initiatiefnemers", waarin men geen ver-
trouwen stelde. Die uitingen blijven voor de persoonlijke
rekening van deze heren. De N.O.K. bepaalde haar
eigen standpunt en streven, als boven uiteengezet, en
is daarvan niet afgeweken. Het gaat zeer zeker niet aan,
om de N.O.K. verantwoordelijk te stellen voor persoon-
lijke uitingen harer leden, zelfs al waren daar „initia-
tiefnemers" bij.
Samenvattend: wij zijn niet klaar met een welwillend
woord van respect voor de zuivere figuur van Mr. van
Royen. De N.O.K. was niet alleen een goede bedoeling,
zij bereikte: dat de kunstenaars van Nederland zo goed
mogelijk voorbereid waren op de plannen van den be-
zetter, en dat zij, eenmaal in Nederlandse zin ver-
enigd geweest, tot aaneensluiting in een vrij Nederland
wederom bereid zouden zijn.
Indien de Federatie nu een goede bodem vindt, dan
vindt zij die omgeploegd door de N.O.K,
Moge zij zich dat terdege bewust zijn.

J. Bruyn,
J, Franken Pzn,
Ger Gerrits,
Jelle Troelstra.

Wij geven gaarne plaats aan dit „ingezonden". Wij
hopen in een volgend nummer, beter dan zulks in een
onderschrift zou kunnen gebeuren, nog eens ons licht
op de N.O.K. te laten schijnen. Redactie,

Een monument
Naar aanleiding van uw stukje „Komt er een monu-
mentenregen?" zou ik gaarne de volgende gedachten
willen uiten:
Hildo Krop stelt voor, op alle plekken waar één van
ons door het vuurpeleton is neergeschoten één zelfde
monument te plaatsen, gewijzigd naar de sfeer der plaats
of provincie. De gedachte van één monument (s.v.p. een
klein monument, een plaatje op een bank of zo iets) is
zeer zeker een harmonische oplossing, maar geeft het
de geest van gebondenheid door het strijden voor een
doel weer, wanneer lederen plaats of provincie het weer
iets anders moet hebben?
M.i. niet.
Dat was juist zo mooi in de verhouding van onze strij-
ders onderling, daar was geen verschil van ras of stand,
noch van plaats of provincie. Zij allen hadden één doel
en één afkomst. Hun afkomst was hef gevoel voor recht,
hun doel het onrecht te bestrijden. Laat dan ook het
voorwerp, dat hun nagedachtenis moet eren, één zelfde
teken zijn.
Dit in verband met het schrijven van Hildo Krop. Er is
echter nog iets anders, dat ik naar voren wil brengen.
Waarom alleen gevallenen een eresaluut brengen? Zijn
er onder de gelukkig nog levende werkers, niet velen
die nog meer presteerden?
Ik kan begrijpen, dat iedere gemeente graag een monu-
ment zet, waarin de namen der gevallenen gegrafeerd
zijn, maar zou het landelijk niet loyaler zijn wanneer
wij als eresaluut aan alle stille strijders in Nederland
één groot monument zetten midden op de hei?
Niet een monument met bijschriften en namen, maar al-
leen iets uit ruwe stenen opgebouwd, opdat niet vergeten
wordt hoe al die jonge mannen en vrouwen dag en
nacht in spanning geleefd hebben, dag en nacht niet
wisten of ze morgen neergeschoten zouden worden, dag
en nacht persoonlijk moed getoond hebben om het on-
recht te bestrijden. Eén monument midden op de hei.

H. Meyers—Kehrer.
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