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VOLKSTONEEL
\Voi bedoelt men er eigenlijk mee?

M et het negentiende eeuwse romantische repertoire is
ook een bepaald soort publiek uit onze schouw-

burgzaal verdwenen: het publiek, waarvan men, als men
dat nog las, een wat gechargeerde beschrijving zou kun-
nen vinden in het werk van Justus van Maurik: het pu-
bliek, dat zich thuis voelde in de „engelenbak", zich
daar met zijn natje en droogje comfortabel installeerde
en over de ballustrade hangend den aartsschurk hoonde
en uitfloot of de smetteloze heldin gemoedelijk waar-
schuwde voor de valstrik, die haar van uit de coulissen
bedreigde.
Is het een reminiscens en een aanknopen aan deze laatste
uitloper van een werkelijke dramatische gebondenheid
van toneel en publiek, die iedere poging tot toneel-ver-
nieuwing of -hernieuwing in onze tijd steeds weer naar
de term „volkstoneel" drijft? Maar het is niettemin
duidelijk, dat deze vernieuwing zich meer ten doel stelt
dan de speculatie op de grove sentimenten van wat men
denigrerend de „volksziel" pleegt te noemen. Niet een
propaganda van het Bleke Bet- en Jantjes-toneel staat
deze vernieuwers voor, maar een ernstige bezinning op
een verschijnsel, dat niet alleen bedenkelijk is voor ons
toneel, maar voor onze hele beschaving, dat die bescha-
ving n.l. confessionele en maatschappelijke breuklijnen
gaat vertonen. De confessionele breuklijnen in het ker-
kelijke zijn oud en men moet wel aannemen inhaereiït
aan de menselijke geest. De maatschappelijke breuklijnen
in het kerkelijke hebben zich lang beperkt tot het verschil
in meer of minder aantrekkelijke zitplaatsen in een kerk,
waar allen niettemin dezelfde geestelijke spijs genoten,
en meer of minder praal en decorum bij doop, huwelijk
en begrafenis. In de laatste decenniën is men er in ver-
schillende kerken toe overgegaan aan de speciaal ge-
richte belangstelling van bepaalde groepen tegemoet te
komen en ze op die wijze nader aan de kerk, maar mis-
schien niet aan de gemeente als een geheel te binden.
Nog veel sterker zien we dit verschijnsel in het culturele
leven. Tot en met de romantische periode was de kunst
— voor wie daar overhoof d vatbaar voor was en aan toe
kwam algemeen toegankelijk: „iedereen" las Walter
Scott, Victor Hugo en Truitje Bosboom en in het deftige
„Oefening kweekt Kennis" in Den Haag droeg men de-
zelfde dichtstukken van Tollens, Beets en Ter Haar voor
als in Handwerkersvriendenkring te Delfzijl of de dorps-
societeit te Schagen. De verfijnde kunstminnaar genoot
evenzeer van zijn Ary Scheffers en Géricaults als de
kruidenier om de hoek van dezelfde Gretchen en Schip-
breuken van de Medusa „achter glas".

Er is geen terug in de menselijke ontwikkeling, maar
daarmee is het vooruit niet minder moeilijk. Het is dui-
delijk, dat we nooit tot een „volkskunst" in de zin van
een door allen (die daarvoor enige moeite willen doen)
te genieten en genoten kunst zullen komen door een in-
tensieve propaganda voor James Joyce en Kandinsky,
maar het is ook duidelijk, dat er iets zeer wezenlijks
blijvend verloren gaat, wanneer deze culturele gesple-
tenheid en vereenzaming blijft bestaan. Want dat be-
tekent enerzijds, dat een overgroot deel van het publiek
afgescheept wordt met een tweederangskunst en met al
die „kunsf'-uitingen, die speculeren op sleur, gemak-
zucht, bedorven smaak en erger, anderzijds snobbisme
en een krampachtig streven naar originaliteit zich breed
maken en een verarming en verschrompeling van het
talent optreedt.
Op geen terrein is dat zo voelbaar als op dat van het
toneel. Wanneer ieder van ons in een eigen hoekje met
een eigen boekje zijn vertier zoekt, zal de mensheid daar
minder schade aan haar ziel door lijden dan wanneer ons
blijvend de mogelijkheid zou ontgaan om met een onge-
sorteerde groep medemensen op te gaan en onze ik-heid
te vergeten in een eredienst van het goede-en-schone, die
iedere dramatische vertoning hoe primitief ook kan zijn,
maar die niet meer te beleven valt op de goed-gecapi-
tonneerde besproken plaatsen van het selecte theater,
dat een duivels-knap salonstuk ten beste geeft noch op
het bioscoop-toneel, waar men met wat grollen en sen-
timentaliteiten „het volk" tracht te pakken.
Dit is geen probleem van vandaag of gisteren. De pio-
niers van het „volkstoneel" — we laten nu in het
midden of die term bijzonder gelukkig is —, zoals
Romain Rolland in Frankrijk, Piscator in Duitsland
hebben resultaten bereikt, die grote mogelijkheden in
het verschiet stelden, maar ze niet verwezenlijkten.
Men kan daarop zeggen en het is gezegd, dat het niet
anders te verwachten was, dat de verenigde en be-
bevrijdende werking van het toneel, zoals het Griekse
en middeleeuwse theater dat bereikt heeft, bepaalt
werd door een maatschappelijke homogeniteit, die nu
eenmaal in onze wereld verloren is gegaan en door
geen goede bedoeling voor een avond kan worden op-
geroepen. De consekwentie van die beschouwing zou
zijn, dat de toneelhervormers verder rustig aan de kant
van de weg zouden kunnen blijven wachten tot de
maatschappelijke ontwikkeling deze crisisperiode te
boven is en een nieuwe gemeenschap de mogelijkheid

(Vervolg pag. 2 onderaan)



Het Kunstleven
in LIMBURG

IN HET ATELIER

Dr. G. Knuttel Wzn. heeft zich naar aanleiding van een
rondleiding, door hem gehouden op de expositie „Zuid
ziet Noord", in de pers enthousiast uitgelaten over het
kunstleven in Limburg. Er heerst, naar zijn mening,
een gezonde onderlinge wedijver tussen de oude stad
Maastricht en de jonge opbloeiende stad Heerlen, welke
stimulerend werkt op de belangstelling voor de kunst.
Te Maastricht begon men onmiddellijk na de bevrijding
met een tentoonstelling van werken van Charles Eyck
en N. Wildschut. Kort daarop werd een straattentoon-
stelling georganiseerd in de winkeletalages der voor-
naamste straten. Op deze originele wijze maakten tal-
lozen voor de eerste maal kennis met goede schilder-
kunst. Een nieuw evenement werd de tentoonstelling
„Zuid ziet Noord", waarbij de bevolking van het Zuiden
in de gelegenheid gesteld werd van een deel der kunst-
werken, welke lange tijd in de Sint Pietersberg waren op-
geborgen, te genieten al vorens ze wederom over de diverse
musea in het Noorden des lands verdeeld zouden
worden.
Heerlen bleef niet achter. Eerst werd de belangstelling
der kunstliefhebbers gevestigd op werken van Charles
en Karin Eyck, N. Wildschut, Titia Voncken, Eugène
Laudy en Lataster, welke expositie druk bezocht werd.
Daarna volgden tentoonstellingen van werken van
Harry Coolen en van Henri Jonas, welke laatstgenoem-
de in drie weken tijds 8000 bezoekers trok.
Dr. Knuttel had zekere critiek op de tentoonstelling
„Zuid ziet Noord", die tot 28 October geopend blijft en
dan naar 's-Hertogenbosch wordt overgebracht. Hij be-
treurde het o.a. met de geëxposeerde Rembrandt geen
vrede te kunnen hebben. De Italiaanse groep achtte hij
echter buitengewoon goed vertegenwoordigd. De ruimte
in het stadhuis van Heerlen noemde hij buiten-
gewoon goed geschikt voor het houden van tentoonstel-
lingen.
Intussen wordt de kunstzinnige activiteit aldaar voort-
gezet. Een dezer dagen lazen Bertus Aaf jes, Gerard den
Brabander en Rob. Franquinet uit eigen werk voor, ter-
wijl Annie de Lange o.a, gedichten voordroeg van Ed.
Hoornik,

— Wij gaan natuurlijk met onze tijd mee. Als u
het ons kunt uitleggen, willen wij het wel koopen
voor de helft van de prijs.
— Ik maak het slechts, de critici zullen het wel
verklaren, die hebben daar een knobbel voor.

Duitse muziektijdschriften
De Duitse muziektijdschriften „Die Musik", „Zeitschrift
für Musik", „Allgemeine Musikzeitung" en „Neues Mu-
sikblatt" waren tijdens de oorlog opgegaan in één nieuw
tijdschrift, „Gemeinschaftszeitschrift" getiteld, dat „für
die Dauer des Krieges geplant" was. Dit is eind 1944
ter ziele gegaan met een nummer, waarin de medewer-
kers nog eens hun antisemitisch vuil naar hartelust ge-
spoten hadden naar figuren als Mendelssohn, Mahler,
Joachim, Max Friedlander e,a.
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van een nieuwe gemeenschapskunst open stelt. Maar
dat gaat toch niet helemaal op. Want de maatschappij,
dat zijn wij en wanneer ons nog maar heel zwak
dagende inzicht omtrent de wijze waarop zich de ont-
wikkeling van die maatschappij voltrekt ons er toe
zou brengen alleen nog maar als geïnteresseerde toe-
schouwers die ontwikkeling te volgen, dan zouden ver-
moedelijk juist de beste drijvende krachten in die ont-
wikkeling worden uitgeschakeld.
Niet toezien, maar meedoen.
Wat betekent dat voor de voorstanders van het „volks-
toneel"? Dat zij in zekere zin in strijd met hun eigen
principes te werk moeten gaan. Terwijl de kern van
hun gedachte het toneel-voor-allen is, zullen zij in een
maatschappij, die het „openbaar vermaak" naar kapi-
talistische maatstaven exploiteert, een bescheiden begin
moeten maken naast die toneelinstellingen, die de tast-
bare verloochening zijn van die principes. Dat betekent
dat zij met die instellingen zullen moeten concurreren
om de — weinige en slechte — beschikbare toneel-
accomodatie, om de steun van regering, gemeenten en

particulieren en om de „gunst" van het publiek. Dat
betekent, dat zij met vallen en opstaan, met gebrekkige
middelen, alleen gecompenseerd door een onuitputte-
lijke energie en enthousiasme een noodzakelijk onvol-
maakt werk zullen moeten doen.
Maar dat betekent ook, dat zij misschien de grond-
slagen zullen leggen voor iets werkelijk groots, dat
wanneer inderdaad een maatschappelijke omwenteling
zich voltrekt en de mogelijkheden voor een waarachtig
gemeenschapstheater open gaan, er een fundament is
gelegd om op te bouwen, er een traditie is geschapen,
die het „volkstheater" van het verleden met het ko->
mende volkstheater zal verbinden, dat het voorberei-
dend proefondervindelijk onderzoek heeft plaats ge-
had en zich normen hebben gevormd, die in de on-
zekerheid van een overgangstijd mogelijk van onschat-
bare waarde zullen blijken.
In een volgend nummer hopen wij in meer concrete
vorm in te gaan op de plannen ten aanzien van het
volkstoneel, die men hier te lande na de oorlog tracht
te verwerkelijken.

A. R.-V.



WAARHEEN MET DE OMROEP?
Het nationale van de Omroep.

1n de Vrije Kunstenaar van 8 September j.l. hebben wij
de Nederlandse Omroep als geheel in kort bestek be-

schouwd en wij hebben met verwijzing naar de feiten
aangetoond, dat de oude omroepverenigingen hun tijd
hebben gehad. Deze opvatting zegt niet, dat men (lees:
de Regering) onverwijld met miskenning of omgaan van
bepaalde rechten en van bepaalde verdiensten deze or-
ganisaties en haar eigendommen ter zijde mag stellen.
Dit hebben de Duitsers reeds gedaan in 1941 en niemand
zal deze daad kunnen billijken. Maar anderzijds moet
men een open oog hebben voor de duidelijk gebleken
noodzakelijkheid om tot concentratie en nog wel tot een
ver doorgevoerde concentratie in de bedrijfsvorm van de
omroep over te gaan.
Algemeen wordt gesproken van een nationale omroep
als de meest gewilde vorm van ons Nederlandse Omroep-
wezen.
Dit „nationale" schijnt dan het criterium te zijn en wij
hebben daartegen uit de aard der zaak geen enkel be-
zwaar. Dwaas is het echter om in dit „nationale" het
geesteskenmerk van de nieuwe omroep te willen zien.
Waren de oude omroepverenigingen dan zo anti-natio-
naal? Of waren zij blijkens hun doelstellingen of blij-
kens hun programma's zo tegen de producten van eigen
bodem gekant?
Er moet gezegd worden, dat geen enkele omroepvereni-
ging zich in dit opzicht schuldig aan anti-nationale ge-
zindheid behoeft te voelen. Zelfs de organisatie, welke
door haar tegenstanders dikwijls om haar vinnige toon
en om haar actieve strijdbaarheid als ,,anti-nationaal"
werd gekwalificeerd, de VARA namelijk, treft geen
blaam. In de onderlinge edele naijver der omroepver-
enigingen om — naast veel en vaak smakeloze verpo-
zing — goede Nederlandse cultuurproducten onder het
volk ingang te doen vinden, bleef ook de arbeidersradio
niet achter. In veel gevallen zelfs was zij toonaangevend.
Scherpe kritiek uitoefenen op de gang van zaken in ons
eigen land wordt niet zelden in smadelijke zin uitge-
legd. Wie kritiek heeft — zo spreekt de domme, onna-
denkende burgerman — sloopt het maatschappelijk be-
stel.
Maar meer voor de hand ligt toch deze verklaring, dat
de gang van zaken in eigen land den waren vaderlander
zó na aan 't hart gaat, dat hij, juist gedreven door de
liefde voor zijn land, niet zwijgen kan over bepaalde
wantoestanden en dat hij zich verplicht voelt deze te
signaleren. Hoe dan ook, de oude omroeporganisaties
waren alle wel degelijk nationaal in de treffende zin des
woords. Al is het niet nodig om uit den treure het Wil-
helmus te laten horen of — als prikkelende tegenstel-
ling — de Internationale.

Concentratie is slechts organisatie.

Hoe de „radio-kwestie" bevredigend voor alle partijen
zal worden opgelost boezemt ons natuurlijk wel belang
in, maar deze aangelegenheid is toch meer een vraag-
stuk van technische organisatie. Het lijkt ons immers
onder alle omstandigheden mogelijk om juist in deze
tijden tot een fusie der omroepverenigingen te komen,
aangezien deze primo in beginsel tot samenwerking be-
reid zijn, secundo om financiële redenen de noodzakelijk-
heid daartoe wel degelijk inzien en tertio ook het al-
gemeen belang van een enkelvoudige Nederlandse Om-
roep volledig erkennen of moeten erkennen.
De argumenten, welke hiertoe thans de doorslag geven
zijn door ons in het voorgaande artikel voldoende naar
voren gebracht en tien jaar geleden moest men het bij
de omroepen niet wagen over dergelijk tedere kwesties
te beginnen. Maar nu hebben de radio-mannen door tij-
dens de oorlog illegaal en direct na de bevrijding vrijelijk

met elkaar rond de tafel te gaan zitten hun wil tot sa-
menwerking wel degelijk getoond.
Misschien hadden hierbij zekere opportunistische over-
wegingen enige waarde, hoewel die uit de aard der zaak
en zeker bij conferenties verzwegen zullen zijn. Want
men zal daar in Hilversum toch wel tot de erkenning
zijn gekomen, dat de propagandistische kracht van de
omroep niet zo groot is geweest als gewoonlijk werd aan-
genomen.
In elk geval was die al in de jaren voor de oorlog be-
langrijk verzwakt en het winnen van nieuwe aanhangers
der toenmaals gangbare radio-politiek bleek langzamer-
hand uiterst moeilijk. Tegenstanders overtuigt men niet
door luidspreker-redevoeringen zonder meer. Wie de
mensen in het land „om" wil krijgen moet een veel slu-
were taktiek volgen dan die van het eerlijke woord van
man tot man. De N.S.B.-Omroep in de oorlog kende die
manieren op zijn duimpje en men zorgde er angstvallig
voor, dat het nazi-gif vooral druppelsgewijs werd toe-
gediend. De hele stoet goede vaderlanders, die bij de
N.S.B.-Omroep zijn blijven werken, werd gaarne aan-
vaard door de nieuwe leiders en hun salarissen werden
met flinke bedragen zelfs omhoog gebracht. Natuurlijk!
Die bekende en beminde radio-artisten en radio-repor-
ters moesten namelijk de verraderlijke zaak der volks-
misleiding camoufleren. Hetgeen dan ook geheel vol-
gens plan is verlopen: op 5 Mei 1945 moest het ganse
personeel, deze goede vaderlanders let wel, gestaakt
worden,
Dit tussen haakjes, maar het moest ons in verband met
de radio-politiek van het hart.
De oude omroepverenigingen dan verwierven instem-
ming voor hun programma's — voorzover deze een prin-
cipiële inhoud konden bevatten — bijna uitsluitend bij
eigen volk en verder moesten zij de uitzendingen sterk
„algemeen" houden om de vele tienduizenden zwarte
(= niet-contribuerende) luisteraars tevreden te stellen.
De kans om onder dit heen weer glijdende publiek nog
enige leden te winnen moest men zich niet laten ont-
glippen. Concentratie was tenslotte de enige mogelijk-
heid om zich in stand te houden en deze nieuwe vorm zou
naar menselijke berekening op weinig tegenstand stui-
ten: de luisteraar werd moede van al het gekrakeel.

De zaak vlot niet.

Fusie der omroepverenigingen lijkt dus nu verder een
zaak van gezond overleg, een zaak-van organisatie, een
zaak van offers brengen ten algemene nutte. En waar
Nederland soortgelijke bindingen tot stand wist te bren-
gen bij het bankwezen, bij grote cultuurmaatschappijen,
bij industriële ondernemingen en bij de scheepvaart,
waarmee enorme geldelijke en soms ook ideële be-
langen op het spel stonden, moet de binding der half-
ingeteerde omroepverenigingen toch eigenlijk niet zo-
veel weerstanden behoeven op te leveren. Maar men
pakt de zaak daar in Hilversum blijkbaar niet van de
goede kant aan, want de resultaten zijn tot op dit ogen-
blik weinig bemoedigend. Of wel, men heeft voor dit
werk niet de geschikte mannen aangezocht. De zoge-
naamde „Stichting" functionneert slecht en het bestuur
dezer Stichting heeft zelfs geen enkele vergadering be-
legd om de situatie te bespreken. Misschien is er niet
eens een bestuur in de zin, waarover de Minister-presi-
dent heeft gesproken — nu alweer weken geleden.
Als wij het geheel overzien, dan moeten wij zeggen, dat
de Hilversumse radio-boedel momenteel kwalijke be-
heerders heeft en de zaak waarom het gaat, een goed-
werkende omroep waaraan Nederland grote behoefte
heeft, blijft achterwege. Ten slotte is de organisatia het
geraamte. Men beseffe toch, dat de apparatuur nooit een
doel kan zijn en de levende belangen van de omroep, de
uitzendingen zelve zijn.



Nog eens:

SCHILDERIJEN
VOOR IEDEREEN

De heer Frans Huysmans te Nunspeet is niet over mij
te spreken. In een helaas voor opname te uitvoerig

ingezonden stuk opponeert hij tegen mijn artikel „Schil-
derijen voor iedereen" in het vorige nummer, omdat ik
niet schijn te begrijpen, „dat de sociale omwenteling als
gevolg van het einde van de oorlog, ook een omwenteling
betekent in de verhouding van den kunstenaar in de
maatschappij. Een omwenteling, die den kunstenaar meer
dan ooit bewust zal doen worden dat voor ons, beelden-
de kunstenaars, de sociale structuur dezer maatschappij
van imperialistisch-kapitalistisch tot een waarlijk socia-
listische omwenteling bezig is zich te voltrekken (al
zijn wij er nog lang niet) en de beeldende kunstenaar
langzaam maar zeker zich van aard en bestemming
wijzigt of zal moeten wijzigen". Tegenover de gedachte
van de door mij gesignaleerde „Art Movement", stelt hij
een „werkgemeenschap van beeldende kunstenaars, die
de exploitatie van hun werk ter hand zou moeten nemen.
Het voorbeeld daarvan ziet hij in „het door de Onafhan-
kelijken genomen initiatief, dat bedoelt te zijn een werk-
gemeenschap voor beeldende kunstenaars als een andere
vorm van samenwerking der kunstenaars met de gemeen-
schap dan wij tot nog toe kenden".
In zijn hevig revolutionnair klinkend betoog houdt de
inzender enige stevige slagen om de mouw. O.m. waar
hij schrijft, dat de kunstenaar zich langzaam maar zeker
van aard en bestemming wijzigt of zal moeten wijzigen.
Hij zal hiermede waarschijnlijk geen uiterlijke dwang
bedoelen, waarvan ook zeer weinig resultaat voor de
kunst te verwachten zou zijn, maar een innerlijke nood-
zaak. Ik geloof, dat die innerlijke noodzaak er nog lang
niet is, hoogstens bij een bitter klein aantal. En wanneer
die bij een zeer grote meerderheid bestond, zou de situa-
tie voor den kunstenaar nog onbevredigend blijven, zo-
lang de gemeenschap waarvoor hij werkt zijn opvattin-
gen van kunst en maatschappij niet deelt. Om met de
woorden van den heer Huysmans te spreken: „we zijn er
nog lang niet". En zolang we er niet zijn, moet er naar
middelen gezocht worden om de kunstenaars als kun-
stenaars te laten bestaan. Vandaar mijn verwijzing naar
het Amerikaanse experiment, dat ik liet voor wat het is,
en — mits aan onze opvattingen aangepast — als een
(waarlijk niet als het) middel zie orn kunstenaar en pu-
bliek samen te brengen. Ik kan mij niet goed voorstellen,
dat mijn artikel door de bona fide-lezers geinterpreteerd
zou kunnen worden als een twijfel aan de ophanden
zijnde maatschappelijke wijzigingen, laat staan als een

pleidooi voor de handhaving van de verhoudingen waar-
onder de kunstenaar van vandaag leeft en werkt. Ik.
voorzie echter een zo langzaam tempo in de ontwikkeling,
dat noodmaatregelen onvermijdelijk zijn. „Art-move-
ment" zou er een van kunnen wezen, en inderdaad het
aantrekkelijkste, wanneer de beeldende kunstenaars een
dergelijke onderneming zelf ter hand namen, P. F. S.

Muziekterichten uit het buitenland
Te Genève zijn opgericht de „Archives internationales
de musique populaire", annex het ethnografisch museum
dezer stad. De oprichting beoogt het aanleggen van een
discotheek van volksmuziek en de intensivering der in-
ternationale samenwerking op het gebied der volks-
muziekkunde.

*
Aan Radio-Paris zijn voor de algemeen muzikale pro-
gramma-leiding verbonden Roland-Manuel, aan wien
Henri Barraud en Pierre Capdevielle als assistenten,
speciaal voor resp. de symphonische en kamermuziek
zijn toegewezen, Manuel Rosenthal volgde D.E, Ingel-
brecht op als dirigent van het Orchestre National.

In April van dit jaar overleed te Parijs de Russische
componist Féodor Akimenko.

Na de bezetting van Garmisch is Richard Strauss, die al-
daar een villa bewoont, door de Amerikaanse militaire
autoriteiten met de grootste egards behandeld. Zijn villa
staat onder speciale bescherming. De componist en zijn
gezin zijn bij herhaling de gasten van den plaatselijken
commandant.

*
Sinds de oorlog componeerde Arnold Schönberg tijdens
zijn verblijf in Amerika de volgende werken: op. 38 Ka-
mersymphonie no. 2, op. 39 „Kol Nidrei" voor spreker,
koor en kamerorkest, op, 41 „Ode aan Napoleon" op
tekst van Byron, voor spreker, strijkorkest en piano; op.
42 Concerto voor piano en orkest; op. 43 Thema en va-
riaties voor blaasorkest. Bovendien publiceerde hij een
handleiding voor het contrapunt en „Models for begin-
ners in composition",

*
Bohuslav Martinu heeft in Amerika een derde sym-
phonie voltooid.

*
Miaskowsky's 24ste symphonie is bekroond met de Sta-
lin-prijs; Schostakowitsch voltooide zijn zevende sym-
phonie.

(Vervolg van pag. 3)
Studio's en nog eens studio's

Afgezien van de inhoud dezer uitzendingen, waarop
wij aanstonds zullen terugkomen, is het noodzakelijk,
dat de kwaliteit van de gehele zendapparatuur inclusief
de studio's zo snel mogelijk wordt verbeterd. Het is ieder
van ons bekend, dat aan dit verlangen niet zo spoedig
kan worden voldaan: gebrek aan materialen en mis-
schien ook gebrek aan de nodige geldmiddelen.
De omroep heeft momenteel een groot gebrek aan ge-
schikte studio's en als men er niet spoedig in slaagt een
noodoplossing te vinden, zal ons Nederlandse omroep-
centrum niet in staat zijn voor het forum der internatio-
nalen radiowereld een enigszins dragelijk figuur te ma-
ken.
Ook is het de vraag in hoeverre de zendapparatuur met
bevredigende resultaten geschikt is voor uitzendingen,
bestemd voor de Overzeese Gebieden. Ook alweer, afge-
zien van de inhoud der programma's voor dit doel sa-

mengesteld. Zonder vakkundige en volledige medewer-
king van het departement voor Overzeese Gebiedsdelen
zal zulks onmogelijk zijn. Waar Hilversum practisch de
beschikking over heeft, dat zijn de studio's van de AVRO
en KRO; het personeel is ondergebracht in verschillen-
de villa's.
Maar de behoefte aan een groot gebouw voor de Neder-
landse Omroep, hetzij dat dit in Amsterdam dan wel in
Hilversum zal moeten verrijzen is dringend. Voor het
nieuwe, modern-geoutilleerde bedrijf van een omroep is
de situatie in Hilversum bij het belachelijke af. Alle
goede plannen ten aanzien van de programma's, van het
laboratoriumwerk, van de microfoonrepetities, van de
proefuitzendingen, van de leslokalen voor nieuw perso-
neel, van de herstelwerkplaatsen, van de doelmatige
vestiging voor personeel enz. moeten voor het grootste
deel blijven liggen, indien men voor de studio-nood geen
voorlopige oplossing weet te vinden.
Tot zover de technische structuur. In het volgende num-
mer iets over de geestelijke.
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Een posmume

ONDERGRONDSE UITGAVE
H et is 15 Februari 1944, „ergens" in Frankrijk, Een

groep van moedige, vooruitstrevende mannen en
vrouwen — letterkundigen, journalisten en tekenaars —
is er na maandenlange zorgvuldige voorbereiding in ge-
slaagd de copy te verzamelen, tekeningen bijeen te
brengen, voor een groots opgezette ondergrondse uit-
gave, die de „Revue Noire" zal heten. Niet enkel in
Frankrijk zal deze in honderdduizenden exemplaren
verspreid worden, over de gehele wereld waar de taal
der vrije Fransen gesproken of verstaan wordt, zal
deze revue gelezen moeten worden. Zij zijn tevreden, de
samenstellers, de artikelen en tekeningen zijn van een
zeer hoog peil — de volgende dag zal de copy naar
den drukker gaan en tegen 15 Maart zal het eerste
nummer van hun revue uitkomen.
Die nacht echter slaat de klauw van den gehaten be-
zetter toe. Alle medewerkers op één na worden ge-
grepen — geen enkele van hen zou zijn vaderland
levend terugzien. De enig overgeblevene weet, inder-
haast vóór hij vlucht, samen met zijn zoon alle copy
in een vochtige kelder te verbergen.
Het is 24 Augustus 1944. De troepen van generaal
Leclerc trekken Parijs binnen. De nachtmerrie van
ruim vier jaren is voorbij. Vrij is Parijs, vrij is Frank-
rijk weer! Hij, die de ramp van de „Revue Noire" over-
leefde, delft als eerste handeling van vrijen man de
copy van de nimmer uitgekomen revue op. Er stijgt,
vertelt hij, uit die papieren een geur van bederf op:
van vergaan papier, van dode inkt, van chrysanten en
van herfst — de geur van vernielde wilskracht en van
sterke, doordringende dadendrang, die teniet gegaan
is . . . . Hij durft nog niet geloven, dat hij vrij is en,
hoewel hij onmiddellijk besluit tot een posthume uit-
gave van het teruggevondene, waagt hij het nog niet
de namen van zijn gevallen kameraden te noemen en
tekent hij zijn eigen voorwoord met drie pennekrassen.
Zo kwam dan het nummer nul — Numero Zero — van
de Revue Noire tot stand. Op de titelpagina zien wij
de foto van een der vermoorde medewerkers, in zijn
opgedolven graf. „Eén van ons" staat er, smartelijk en
fier, onder gedrukt.

Ik wil hier niet op alle artikelen ingaan, hoewel in
allen, die ook maar iets met de ondergrondse strijd
tegen de nazi's te maken hadden — een strijd, die niet
aan grenzen van land of taal gebonden was — in allen
het hart van strijdend en lijdend Frankrijk klopt. Een
hart, dat klopte als dat van Noorwegen, België,
Tsjecho-Slowakije, Polen, Rusland, Joegoslavië', Grie-
kenland. De geest — hoe kan het anders — verschilt
niet essentieel van wat er elders ondergronds gedacht,
gedaan en geschreven werd. Nu ligt dit nummer in
Londen zowel als in Brussel en Parijs, en in New York
zal het eveneens te krijgen zijn. Het kan het oordeel
van de wereld en van de historie verdragen — dit zal
ieder zeggen, die het las.
Dit is een publicatie als een onmiddellijk tot ieder
van ons gericht testament van een trouwen, strijd-
baren kameraad. Hadden wij, hier in Holland, dit
geschrift deze winter kunnen lezen, wat hadden wij
dan een surplus aan moed en strijdlust uit deze blad-
zijden kunnen putten tijdens de zwarte, kille winter-
maanden, die nu al zo lang achter ons schijnen te

„Ce maquis de la ville" — een relaas (zonder namen en
plaatsaanduidingen natuurlijk) over het leven van de
verzetslieden in de stad. Hier gaat een beklemming
van uit, die soms tot het ondragelijke stijgt — niet

enkel door de gruwzaamheid der gebeurtenissen, maar
ook door de ronduit meesterlijke verteltrant, die soms
aan de beste bladzijden van Edgar Poe doet denken.
Bijna zakelijk wordt hier doodsangst gesuggereerd. Ik
denk aan den op avontuurlijke wijze zo juist ont-
snapten ondergrondsen werker, een ondergedoken
officier, die 's nachts aan zijn schrijftafel aan een ar-
tikel zit te werken, met een revolver naast zich, bij
wijze van voorzorgsmaatregel. Langzaam, tergend en
uitzinnig makend langzaam gaat dan, in het holst van
de nacht, geruisloos de deur open. Hij weet wie daar
binnen gaan komen maar, uitgeput als hij is, kan hij zich
niet verweren tegen de verlamming, welke zijn ganse
lichaam doortrekt. Het verhaal van deze nachtmerrie
zal hij pas enkele weken later kunnen vertellen, wanneer
hij met gebroken ledematen in een cel ligt te sterven.
Een der medewerksters van de „Revue Noire", een
vrouw van ongeveer vijftig jaar, „Madeleine", is gear-
resteerd wegens het vervalsen van persoonsbewijzen —
een van haar nevenbezigheden. Zij schrijft uit de gevan-
genis, dat haar nu zes ribben ingeslagen zijn — de vol-
gende dag zal de zevende er aan gaan, en dan denkt zij
het niet langer te kunnen uithouden, dan zal zij zeker
spreken. „Verhuis", smeekt zij de kameraden.
De schrijver van het artikel zegt dan: hoe zullen wij de
handen kussen van onze verraadster, wanneer wij haar
ooit levend weer zullen zien. En hij slaat, vier ontroerde
en hartelijke regels lang, aan het dichten wanneer hij
bedenkt, hoe de kameraden haar bij haar bevrijding met
bloemen zullen overdekken:

Dés que vous reviendrez, car il faut revenir,
II y aura des fleurs, tant que vous en voudrez,
11 y aura des fleurs, couleurs d'avenir,
II y aura des fleurs lorsque vous reviendrez.

Politiek en economie vormen een belangrijk onderdeel
der artikelen. Is het te verwonderen dat de schrijvers,
deze moedige maquis met de dood dagelijks voor ogen,
zonder al te veel omhaal van woorden hun ideaal be-
lijden: een rechtvaardige, dus socialistische Franse staat,
of geen staat? In het artikel „L'Economie qui n'ose pas
dire son nom" worden de zilver-, staal-, petroleum- en
rubberkoningen aangevallen. Aan het slot van dit ar-
tikel lezen wij: „Terwijl voor de anderen het woord vrij-
heid slechts de waarde van een herinnering hebben zal,
van de laatste term van een ontwikkelingsgang die er
achtereenvolgens een juridisch begrip en tenslotte een
mythe van maken zal — zal het voor hen het symbool
van een onbegrensde macht blijven".
De schrijver van dit artikel wist blijkbaar wat de we-
reld na de dag van de — o zo problematische! — „over-
winning" op de fascisten te wachten stond. Velen van
ons hebben het ook vermoed, en kunnen nu hun sombere
voorspellingen op vele punten door de werkelijkheid
vele malen overtroffen zien ...
Merkwaardig, ja verbluffend is het te lezen, hoe openlijk
hier geschreven wordt over het bestaan, over het uiter-
lijk zelfs der maquis-kampen. Voor ons, bewoners van
een dichtbevolkt, klein land, is zoiets bijna verbijste-
rend!
Ik wil eindigen. Op de laatste pagina lezen we: „Pers-
klaar op 15 Februari 1944, afgedrukt op 15 Februari
1945". Het was een daad van piëteit, deze uitgave, de
voortzetting van een aanloop vol moed en geloof in de
toekomst, wij kunnen doden én levenden dankbaar zijn
voor wat zij ons brachten.

L. P. J. Braat.



De dood van Chris LeLeau
door

NICO ROST
Dachau, 8 Februari

/""KRIS in het Revier opgenomen. Hij ligt op 3 bij
^* Drost en er zal dus wel goed voor hem gezorgd
worden. Gelukkig geen vlektyphus, maar hij is al zo,
oud.

10 Februari

Bij Lebeau geweest. Hij is erg zwak, maar blij dat hij
hier ligt en vroeg me zijn tekengereedschap te gaan
halen uit blok 22. Hij wil zijn Stubenpfleger tekenen
en zal daardoor dan wel brei-kost krijgen, Chris wei-
gert nog altijd de soep te eten en beweert, dat er toch
nog vlees in zit, maar wij kunnen de vleesdeeltjes niet
ontdekken.

13 Februari

Bij Chris geweest. Hij leek me veel zwakker en ik heb
tevergeefs getracht hem te overreden om z'n soep wel
te eten, maar hij blijft principieel, ook op dat punt. Ik
zal proberen op blok 26 wat druivensuiker voor hem
te krijgen.

20 Februari

Ik vind Chris' toestand zorgwekkend en constateerde,
dat er nog longontsteking bijgekomen was. Hij vreest,
dat hij het niet haalt. Te zwak en te uitgeput. Ben bij
Chris geweest, maar hij sliep al schijnbaar heel rustig.

24 Februari

Chris vannacht gestorven. Ik had hem de laatste dagen
niet gezien en verwijt me, dat ik hem sinds vier dagen
niet heb opgezocht, maar hij ligt in 3 en ik kom nu
bijna allen in 7, 11 en 17, waar de vlektyphus-patiënten
liggen. Elke dag sterven meer vrienden en de epidemie
heeft haar hoogtepunt nog niet eens bereikt, zei de
Russische dokter me vanmiddag. Ben, nadat ik met de
dodenlijst rond geweest was, naar de „Totenkammer"
gegaan om Chris nog een keer te zien. Het was niet
gemakkelijk om hem te ontdekken onder de ongeveer
zestig anderen, die na de zoogenaamde sectie, in het
Lagerstraatje half op de stenen en half in de goot
lagen. Terwijl ik bezig was naar Chris te zoeken, werden
telkens nog andere lijken gebracht, meestal uit 7, 11 en
17, dat zag ik aan de dragers. Ook R, een katholiek
student in de oude talen, die ik in Vught gekend had
en die vandaag ook aan volledige uitputting gestorven
is. Honger natuurlijk. Hij was mager als een lat. Aan
zijn linkerbeen, waar nog een geel-rood papierverband
langs slierde, had hij een flegmoom zo groot als een
theeschoteltje. Beide benen waren bovendien vol oe-
deem en dun als kinderarmpjes. Goed, dat z'n moeder
hem zo niet kon zien liggen. Chris lag helemaal achter-
aan in de hoek. Zijn gezicht had een vergeestelijkte uit-
drukking, die me bijzonder opviel en aan de Voltaire-
kop van Hondon deed denken, hoewel hij daar eigenlijk
nooit op leek. Over z'n borst kroop een luis, die ik er
afwipte.
Ik zal den Pool van de „Totenkammer" vragen om een
dodenmasker van hem te nemen. D. heeft al gezegd,
dat hij voor dit doel nog wel wat cigaretten heeft, ik
heb zelf ook nog een pakje „Troupe" en als we niet
genoeg hebben, vraag ik wel aan de Fransen, We moe-

ten dit keer wat meer hebben dan bij Wiardi Beek-
man, want de Pool moet zelf ook twee pakjes afgeven
om aan gips te komen.

25 Februari,

Gisteravond voor ik in slaap viel nog lang aan Chris ge-
dacht. Zijn tekeningen van duinlandschappen, die hij —
zeker wel al vijf en twintig jaar geleden — bij d'Au-
dretsch exposeerde, hadden toen mijn grote liefde. Later
heb ik nooit meer veel werk van hem gezien, maar vrien-
den vertelden me telkens wat hij deed en nu en dan zag
ik reproducties. Hij was zo veelzijdig en toch nooit dilet-
tantisch en een artist tot in de toppen van z'n vingers.
Wat heb ik hem — toen we de eerste veertien dagen in
het quarantaine-blok lagen en elke dag met van Hall en
van Zweden urenlang debatteerden — wat heb ik hem
toen vaak op Nederland horen schelden, doch wat was
hij in z'n eigenwijze stoere koppigheid een echte Neder-
lander. Veel meer dan hij zelf ooit vermoedde. Zelf s in z'n
anarchisirs. Hij had heel andere opvattingen dan ik,
vooral over Sovjet-Rusland en het communisme, maar
hij streed met ons en wij konden allen een voorbeeld
nemen aan zijn jeudig élan, terwijl hij toch al bijna 70
was. Niemand was in die dagen van honger zo solidair
als Chris en we hielden daarom nog meer van hem en
bewonderden z'n echtheid en z'n zachte liefde voor wie
van ons z'n vrienden waren.
Ik had een grote eerbied voor hem, omdat hij zich
zelf tot z'n dood trouw is gebleven en nimmer water in
z'n wijn heeft gedaan.

26 Maart

Het spijt me, dat ik het meeste van wat Chris me ver-
teld heeft, toen we samen in de quarantaine lagen, niet
heb opgetekend. Het leek toen practisch bijna onmogelijk
— we wisten nog niet, dat het eigenlijk wel kon — maar
Chris was een uitmuntend verteller en vaak zo wijs,
ik had het toch moeten doen, want nu is het te laat.
Chris was een uitmuntend verteller en vaak zeer wijs,
ondanks z'n anarchisme. Ik had vooral moeten opschrij-
ven, om later te kunnen uitwerken, wat hij me van z'n
jeugd en van z'n vader vertelde, die een der eerste revo-
lutionnaire arbeiders schijnt te zijn geweest lang voor
de eerste organisaties bestonden. Nooit heeft de jeugd
van een arbeiderskind, met alle ellende om een
dronken vader, die vaak opgebracht werd wegens verzet
tegen de politie en de gestage zorgen van een arbeiders-
vrouw, de strijd tegen bazen, huisjesmelkers, politie-
inspecteurs, en deurwaarders, me zó diep ontroerd als
toen Chris ons dit zo plastisch en doodeerlijk vertelde.
Misschien was het een belangrijke bijdrage geworden tot
de geschiedenis van het ontstaan der arbeidersbeweging
in Nederland, een noodzakelijke aanvulling op het
boekje van Visser daarover (de titel ervan ben ik ver-
geten). Ik had toen met Gerrit en Tijs over het plan ge-
sproken, Ze waren enthousiast en vonden dat ik er, als
het mogelijk was, hier nog aan moest beginnen. Die zijn
nu ook reeds gestorven. Eerst Gerrit van den Bos, toen
Gijs van Munster, daarna Wiardi Beekman en nu Chris.

(Uittreksels uit een nog ongepubliceerd werk
„Goethe in Dachau". (Literatuur en werke-
lijkheid).



De Nederlandse Federatie
van Beroepsverenigingen

van Kunstenaars

Ontstaan, groei
en resultaten

^eer onlangs heeft Prof. Dr. N. A. Donkersloot zijn
*-J voorzitterschap van de Federatie overgedragen aan
zijn opvolger. Bij deze gelegenheid heeft Prof, Donker-
sloot, na een woord van welkom tot den vertegenwoor-
diger der regering, den secretaris-generaal van het de-
partement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Mr, H. J. Reinink, den nieuwen president Dr C. H. v. d.
Leeuw en den voorzitter van het werkcomité tot voor-
bereiding der muziekgroep in de Federatie, den heer
Sem Dresden, een overzicht gegeven van het ontstaan
der Federatie en van de stand der ontwikkeling van
de nieuwe organisatie van het kunstleven in ons land.
De Federatie is voorbereid in de hardste tijd der bezet-
ting, door de samensmelting van twee plancommissies,
die zich in de verbetering der organisaties op kunstge-
bied verdiepten. Reeds in 1942 bij de strijd tegen de in-
stelling der Kultuurkamer werd een geheim overheids-
contact gelegd met Mr, Reinink, toen nog als „S" aan-
geduid. De door wijlen Mr. Van Royen, die in Amersfoort
is omgekomen, voorbereide steun aan de kunstenaars
kreeg haar beslag in een Centrale Kunstenaars Com-
missie voor Bijzondere finantiële belangen. In die tijd
werd ook de Vrije Kunstenaar opgericht. Uit het over-
leg der beide plancommissies onderling en met den
overheidsvertegenwoordiger groeide de opzet voor de
Kunstenaarsfederatie, die een overkoepelende organi-
satie wil zijn voor het contact onderling en met de
overheid ten bate van de belangen en de belangstelling
op kunstgebied en van de sociale positie der kunstenaars,
Werkcomité's zijn gevormd voor de totstandkoming van
beroepsverenigingen in acht takken van kunst, waarbij
aansluiting is gezocht en in de meeste gevallen reeds is
gevonden bij de bestaande organisaties met het doel om
voor elk kunstvak te komen tot één erkende beroepsver-
eniging, waarmede de regering over kunstbelangen zal
onderhandelen. Voor de groepen toneel en toegepaste
kunsten hebben reeds constituerende vergaderingen
plaatsgevonden, voor letterkunde en andere groepen
volgen deze weldra. Het na de bevrijding uitgegeven Ma-
nifest zet de doelstellingen uitvoerig uiteen. Het aantal
aanmeldingen voor het lidmaatschap nadert de 3000,
Tegelijkertijd met de voorbereiding der Federatie werden
plannen uitgewerkt voor een Raad voor de Kunst, die
de regering van advies zal moeten dienen en waarvan
de totstandkoming eerlang tegemoet mag worden ge-
zien.
Terstond bij de bevrijding heeft de Federatie zich tot
de regering gewend met een aantal verzoeken. De samen-
werking met de overheid, met name te danken aan de
benoeming van Mr. Reinink tot directeur-generaal voor
de afdeling Kunst en Wetenschappen van het departe-
ment van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en aan
de warme belangstelling voor de kunst van minister Van
der Leeuw, heeft reeds aanstonds tot belangrijke resul-
taten mogen leiden. Het ligt in de bedoeling der regering
om het door het onwettige departement van Volksvoor-
lichting met andere politieke oogmerken belangrijk op-
gevoerde budget voor de kunst op die hoogte te
handhaven. Van haar belangstelling voor de
kunst gaf de regering blijk door haar tegen-
woordigheid en door redevoeringen van de minis-
ters Bolkestein en Van der Leeuw bij de onder auspi-
ciën van de Federatie gehouden manifestaties Vrij
Volk, Vrije Klanken, Op vrije voeten, Kunst in het
Harnas, Het vrije boek. Bij het Maneto-concert op

9 Juni varieerde minister Bolkestein de aan Thorbecke
toegeschreven woorden met de uitspraak: Kunst is over-
heidszaak (natuurlijk uitsluitend op de verbreiding en
stimulering der kunst doelend, overigens blijft zij altijd
een zaak der vrije inspiratie). De grote overheids-
belangstelling voor de kunst is ook gebleken uit een
sterke uitbreiding der afdeling Kunsten en Wetenschap-
pen aan het departement met een staf van ambtenaren
en adviseurs voor de belangen der kunst.
Verwezenlijkt zijn ook de door de Federatie aan de
regering bekend gemaakte wensen, dat de radio als
een in de eerste plaats cultureel instrument onder het
departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
behoort te ressorteren, terwijl voorts de behartiging
van de kunst door haar vertegenwoordiging in de pro-
grammacommissie en door samenwerking met advies-
commissies der Federatie is verzekerd. Bescherming van
Nederlandse films en filmjournalen is bij Kon. Besluit
verkregen.
Met de zuivering heeft de Federatie geen andere be-
moeienis gehad dan het verzoek aan de regering om
ereraden voor de kunst in te stellen, die vervolgens bij
overleg van het departement en het Militair Gezag zijn
tot stand gekomen.
Van overheidswege zijn tenslotte stappen gedaan voor
de oprichting, naast de Raad voor de Kunst, van een
Landelijke Stichting voor de Kunst, waarvan reeds een
voorlopig bestuur is gevormd met vertegenwoordiging
van de voornaamste geestesrichtingen in den lande en
van de Federatie, Het doel der Stichting is om door
een samenwerking met de regering en particulier ini-
tiatief te komen o.a. tot een betere positie en regeling
van de toneelgezelschappen, de 'grote orkesten, de
opera, de Nederlandse filmindustrie. Ook een betere
verbreiding van de kunst in alle delen des lands vormt
een voornaam deel van het programma der Stichting.
De aftredende voorzitter, die destijds bij de aanvaar-
ding van het ambt reeds te kennen heeft gegeven, zijn
functie slechts tijdelijk te zullen vervullen, eindigde
met de wens, dat de onder zo moeilijke omstandigheden
begonnen en in de eerste maanden na de bevrijding
reeds met zo veelbelovende resultaten beloonde samen-
werking van overheid en Federatie in de komende jaren
tot een rijke bloei van het Nederlandse kunstleven zal
leiden.
Namens de regering sprak Mr. Reinink zijn voldoening
uit over de tot dusver door de Federatie bereikte resul-
taten, mede in verband met de wens der regering om
over de kunstzaken met één voor het geheel representa-
tieve organisatie te kunnen overleggen.

VERBETERING
In het artikel „Kunst en Overheid", gepubliceerd in No.
7, komt een onjuistheid voor, die wij in goed vertrouwen
op onzen zegsman hebben durven neerschrijven. Wij zijn
thans gemachtigd mede te delen, dat aan de afdeling
Kunstzaken der gemeente Amsterdam geen adviseurs
voor de afzonderlijke takken van kunst zullen worden
toegevoegd, zoals wel gebeurd is aan het departement
van O, K. en W. De leiding van de kunstzaken der ge-
meente Amsterdam blijft dus, gelijk voorheen, in een
hand.

DRIE LEZINGEN OVER VAN GOGH

In het kader van de van Gogh-tentoonstelling zullen in
het Stedelijk Museum te Amsterdam drie lezingen wor-
den georganiseerd op Dinsdag 16, 23 en 30 October te
8 uur, te weten: Dr. G. Knuttel Wzn.: van Gogh in de
Nederlandse traditie; Herman van den Eerenbeemt: van
Gogh als mens; H. P, Bremmer: van Gogh als beeldend
kunstenaar.
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C. A. G. Planije, Jan Praas, Paul van 't
Veer, Jan Vermeulen (red. secr.)

Redactie-adres: Verdamstraat 46 - Leiden

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling:

f 8 . — per jaar - f4.50 per half jaar

Het geïllustreerde maandblad COLUMBUS is ontstaan uit een fusie van de illegale periodieken
MAECENAS (den Haag), PARADE DER PROFETEN (Utrecht) en ZAANS GROEN (Zaanstreek)

Abonnementen worden aangenomen door de boekhandel of rechtstreeks door de

N.V. AMSTERDAMSCHE BOEK- EN COURANT MAATSCHAPPIJ
SINGEL 262 - AMSTERDAM-C. - TELEFOON 47674, 48059, 48975 - POSTGIRO 329110

Abonnementsprijs; ƒ4,80 per jaar; ƒ 2,75 per half jaar; voor de leden van een bij de Ned. Federatie van
Beroepsverenigingen van Kunstenaars aangesloten ver. resp, ƒ 3,60 en ƒ 2.25, Bij inning worden deze prijzen
verhoogd met ƒ 0.25 voor administratie- en incassokosten. Losse nummers ƒ 0.25 per exemplaar.
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