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DE VERHOUDING VAN DE STAAT TOT
DE KUNST.
Hjet verband met de na-oorlogse opbouw.
De cultuurproblemen welke na de bevrijding ernstig
ter hand genomen zullen moeten worden, betreffen o.i.
in de eerste plaats alle vraagstukken op het gebied
van het onderwijs en,van de leerkrachten, van de lagere school tot en met de universiteit. Vervolgens het gebied der wetenschap. Tenslotte die van kunst en kunstonderwijs, radio en perswezen. Bij al die gebieden betrokken zijn het museum- en bibliotheekwezen, monumentenzorg en zorg voor stads- en landschapsschoon,
uitgaven van cultureel belangrijke geschriften, studiebeurzen e.d.
Daar door het ingrijpen der bezetting ons vereniginsleven vernield is en ontzaglijk veel cultureel werk
dat door particulier initiatief tot stand kwam voor lange tijd onmogelijk gemaakt'is, zal de overheid straks op
cultureel gebied een veel omvangrijker taak wachten dan
vroeger. Gedeeltelijk zal zij dingen zelf ter hand moeten
nemen, die vroeger aan het particuliere initiatief waren
overgelaten. Gedeeltelijk zal zij ordenend moeten optreden en toezicht uitoefenen.
Wij behoeven <niet te zeggen dat wij de taak die de
overheid ten opzichte van de cultuur te vervullen heeft,
als een geheel andere zien dan de N. S. B. Dat is overduidelijk gebleken uit onze beschouwingen over het uit
kunstenaarskringen voortgekomen grote plan, om na de
oorlog een algemeen, alle kunsten overbruggend,
lichaam te stichten, dat de kunstbelangen van het Nederlandse volk zou kunnen beheersen.
Wat de N. S. B. in deze bezettingsjaren voor de bevordering der Nederlandse cultuur pretendeert te doen,
is niets dan bluf, afleiding en misleiding. Van her en der
heeft men ideeën bijeen gezocht, waaruit plannen zijn
ontstaan, die vóór alles veel beloften inhouden, maar
waaruit tot nu toe niets nieuws is voortgekomen. Tenzij dan de vele nieuwe en goed betaalde baantjes, die
evenals de nieuw ingestelde kunstprijzen den kameraden
en vriendjes ten goede gekomen zijn.
De Belgische Minister van Kunsten en Wetenschappen, Jules Destrée, Heeft indertijd de verhouding van de
staat tot kunsten en wetenschappen goed gekarakteriseerd, toen hij schreef: „De staat mag zich niet bedienen van kunsten en wetenschappen, maar moet trachten ze te dienen."

Dit zien wij ook als uitgangspunt voor de oplossing
der diverse cultuurproblemen waarvoor wij binnenkort
zullen komen te staan. Het is ons bekend, dat de Nederlandse regeringen in het aan deze oorlog voorafgegane tijdperk meestentijds een andere mening waren
toegedaan. We behoeven ons alleen maar het feit te
herinneren, dat pas in 1918 voor het eerst een afzonderlijk departement voor onderwijs kunsten en wetenschappen werd ingesteld, nadat te voren de behartiging
van kunsten en wetenschappen toevertrouwd was aan
een afdeling, toegevoegd aan het departement van Binnenlandse Zaken (en dat wel sinds 1874, vóórdien
was er niets van dien aard!). We behoeven er ons alleen maar rekenschap van te geven, dat de plaats, welke de kunst in financieel opzicht in het totaal der bemoeiingen van de staat met onderwijs, kunsten en wetenschappen innam, minimaal reeds bij de oprichting van
het departement, sindsdien geleidelijk geringer is geworden en van 1.88 % in 1920 daalde tot 1.13 % in 1939!
Weliswaar waren de uitgaven voor kunst, berekend op
het totaal der staatsuitgaven, van 0.099 % in 1870
gestegen tot 0.218 % in 1939. Maar in 1910 had dit percentage 0.281 en in 1931 nog 0.274 bedragen! De kunst
heeft dus in het naaste verleden een uiterst bescheiden
en met de jaren nog kleiner wordende plaats ingenomen
in de staatszorg voor onze cultuur. De provincies hielden
zich zó weinig bezig met de kunst , dat de hiervoor op
de provinciale begrotingen uitgetrokken bedragen (naar
de Amsterdamse wethouder wijlen E. Boekman in zijn
belangwekkende dissertatie „Overheid en Kunst in Nederland", mededeelde) wel kunnen worden verwaarloosd. Slechts een zeer klein aantal gemeenten in ons
land openden op hun begrotingen ook posten voor
kunstbemoeiing. Boekman noemde er veertien! Daarvan
waren er slechts drie (Amsterdam, Utrecht en den
Haag, die in 1939 bedragen voteerden, zowel voor toneel
en muziek, als beeldende kunst (museum-onderhoud,
aankopen, exposities, opdrachten). Arnhem, dat zijn
zorg ook wel tot deze drie categoriën uitstrekte, verstrekte geen opdrachten. Eindhoven, Haarlem, Maastricht en 'Rotterdam beperkten zich tot muziek en beeldende kunst. Groningen, 's-Hertogenbosch en Middelburg trokken bedragen uit voor muziek en museumonderhoud. Leeuwarden strekte zijn bemoeiingen alleen uit tot zijn museum. Assen en Zwolle tenslotte,
voteerden een luttel bedrag voor subsidies (resp. 120
en 900 gulden). De in verschillende gemeenten verleende steunbedragen aan kunstenaars, verband houdende met het in crisistijd opgerichte Voorzieningsfonds

voor Kunstenaars, kunnen hier buiten beschouwing
blijven, omdat zij meer uit sociale dan uit culturele overweging verstrekt werden.
Geven wij ons van een en ander rekenschap, dan
eien wij als lichtpunt, dat er sinds 1918 in ons land een
kentering merkbaar was op de onverschilligheid die
onze overheid in de daaraan voorafgaande periode ten
opzichte van de kunst (met uitzondering van de monumentenzorg) had getoond. Maar overingens was er
van kunstpolitiek in de brede zin toch maar nauwelijks
sprak?.
Wethouder Boekman gaf over kunstpolitiek de volgende mening weer: „Een Kunstpolitiek van de overheid moet er op gericht zijn de belangstelling voor kunst
te wekken. Wil deze kunstpolitiek echter inderdaad gericht zijn op het volk als geheel of, tenminste, op een
zo groot mogelijk deel van het volk, dan kan zij niet
anders zijn dan een deel van de sociale politiek in de
ruimste zin van het woord. Kunstpolitiek, los van sociale
politiek, kan nimmer het volk als geheel ten goede komen. Zij zal, gevoerd buiten groter verband, slechts
bepaalde groepen van het volk bereiken. Bemoeiingen
van de overheid met de kunst moet in de moderne democratie dan ook een ander karakter dragen dan zij bezat
in vroegere perioden. Zij richtte zich toen naar de behoeften en verlangens van de heersende groepen en
miste het min of meer paedagogische karakter, dat haar
thans moet kenmerken."
Wanneer wij deze gedachten tot de onzen maken,
kunnen wij slechts vurig wensen, dat allen die zich
met de ontwikkeling van ons land in de naaste toekomst
bezighouden, de cultuurproblemen daarbij ernstig onder
de ogen zien.
De onverschilligheid t.o.v. van de kunst die onze
overheid vroeger heeft gekenmerkt, hing ten nauwsie
samen met het ontbreken van een krachtig cultureel
leven bij de massa van het volk. En dit op zijn beurt
met de sociale en economische verhoudingen in ons
land.
Juist omdat men in dit opzicht is ontwaakt, juist omdat men in veel breder kringen dan ooit het geval was,
tot het inzicht is gekomen, dat na de oorlog naar andere,
betere, • sociale en. economische verhoudingen gestreefd
moet worden, zou het even betreurenswaardig als te-'
leurstellend zijn, indien daarbij de eisen van de culturele opbouw verwaarloosd 'zouden worden.
Wanneer er werkelijk in ons volk een sterke wil
leeft om in hechte onderlinge samenwerking nieuwe
vormen te scheppen, waarin zich een krachtig sociaal,
politiek en economisch leven kan ontwikkelen, dan zal
zich die energie gelijkelijk willen uiten in onze kunst en
wetenschap, in heel onze nationale cultuur. Maar dan
moeten voor de vrije ontplooiing daarvan evengoed de
voorwaarden worden geschapen als voor dis van onze
handel en nijverheid, onze landbouw en zeevaart. De
urgentie is voor alle gebieden gelijkelijk groot. De belangen van de ene groep grijpen in die van de andere.
Naast de overheid dienen hiervoor de kunstenaars
zelf een open oog te hebben. Want het is duidelijk'dat

geen enkele andere groep der bevolking zich tot woordBRA
voerder hunner belangen zal maken, zo zij dit niet zelf
in de allereerste plaats doen. Om anderen daarvan te
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kunnen overtuigen, dienen zij eerst zelf doordrongen te de la
zijn van de waarheid, dat hun belangen nationale War
belangen zijn. Het tijdperk van het isolement is voor de — e<
kunst voorbij. Geen kunst die tot haar recht komt zon- j van
der bloeiend maatschappelijk leven. Geen maatschap- terrei
pelijk leven dat zich voluit kan ontplooien buiten de hij is
kunsten om.
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Ter overweging aan het Duitse volk.
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,,In einer Stunde, da ein Volkskörper sichtlich zusam- l bescli
menbricht und allen Augenscheine nach der schwersten j jaren
Bedrückung ausgeliefert wird, dank des Handelens eini- dat l
ger Lumpen, bedeuten Gehorsam und PflichterfüllungJ door
diesen gegenüber doktrinaren Formalismus, ja reinen en h(
Wahnwitz, wenn andrerseits durch Verweigerung von j laten
Gehorsam und „Pflichterfüllung" die Errettung eines j van ;
Volkes vor seinem Untergang ermöglicht würde." (blz. wust
593).
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Hadden de mannen van 20 Juli 1944 eindelijk „Mein
te go
Kampf" gelezen?
telijkc
wenn ein Volk unter der Tyrannei irgend eines ben,
genialen Unterdrückers schmachtet, von dem man weisz,| ke w
dasz nur eine überragende Persönlichkeit allein die innere' kunstFestigkeit und Furchtbarkeit des feindlichen Druckes- kozer
gewahrleistet: In solch einem Fall mag aus einem Volk binne:
ein opferwilliger Mann plötzlich hervorspringen, um welijk
den Todesstahl in die Brust des verhaszten Einzigen zul nadat
stoszen." (blz. 609).
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Ook dat moet het Duitse volk weten.
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„Zwölftausend Schurken zur rechten Zeit beseitigt, gezicl
'hatten vielleicht eine Million ordentlicher, für die Zu- naars
kunft wertvolles Deutschen das Leben gerettet." (blz. trouw
772).
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BRAND ARISBRIEF.
Een oud-testamentische spreuk rept er van, d;it rr op
de laatste dagen vreemde gezichten te zien zullen z i j n .
Wanneer wij deze uitspraak - - hoe dan ook bedoeld
- eens een ogenblik letterlijk opvatten en er b o x e n d i e n
van uitgaan, dat wij thans de laatste dagen der naziterreur beleven, dan zullen wij verbaasd zien, hoc waar
hij is.
Wij allen, ook onze tegenstanders, zien nu wel in dat
het einde van deze gruwelijke ,diep in het persoonlijk
leven der volkeren kervende oorlog, in het zicht is. En
nu zoeken velen der halve, kwart en zelfs der geheel
,,foute" broeders, met gladgestreken ,,anti~gezichten,
een zo goed mogelijk heenkomen, via de optimistische en
daardoor helaas soms wat vergevingsgezinde stemming
der ,,onzen", in de nieuwe tijd, waarin zij zo dolgraag
hun egoïstisch leventje voort zouden willen zetten. Maar
dat zal niet gaan, mits wij allen waakzaam en hard
blijven. Ja - - waakzaam, hard en onverbiddelijk, het is
onze plicht tegenover de gevallenen, tegenover ons zelf
en tegenover wie na ons komen en die wij geen Augiasstal, geen gepleisterde graven, geen met de mantel der
liefde bekleedde verraders mogen nalaten!
Het is wel één van de allermisselijkste problemen,
welke wij straks op te lossen krijgen: het in staat van
beschuldiging stellen van velen onzer collega's, die soms
jarenlang onze vrienden waren. Maar er zijn dingen,
dat hebben wij nu wel leren beseffen, die een streep
door de trouwste vriendschap halen! Het kan niet anders
en het is verheugend dat wij, zoals de zaken zich aan
laten zien, direct na de bevrijding de wettige regering
van advies zullen mogen dienen bij haar taak, de bewust en waarlijk schuldigen zo rechtvaardig, maar ook
zo hard en zo snel mogelijk te straffen.
Ziet eens om U heen en U kent ze immers maar al
te goed: de zakenlieden en ambtenaren, die. zonder feitelijke dwang, ronduit met de vijand meegewerkt hebben, aan hem verdiend hebben of dank zij hem op welke wijze dan ook hun positie verbeterd hebben: de
kunstenaars, die uit opportunisme of geldzucht de zijde
kozen van hen, die al vele jaren vóór zij in ons land
binnendrongen de cultuur en haar dragers op de gruwelijkste wij'ze vervolgden en ook 'nu bleven vervolgen,
nadat zij hun handlangersdiensten genadig aanvaard
hadden. U kent hen allen in Uw omgeving, die verachtelijke lieden die wij reeds eerder „gore conjunctuurridders" noemden. En wat zien wij nu? De vreemde
gezichten, waar wij het hierboven over hadden! Kunstenaars die vroeger, en naar het scheen terecht, het vertrouwen van hun collega's hadden — wij denken aan
een Badings, een Boot, een Polet, een Merckelbach maar die sindsdien openlijk of verborgen (dit zijn de
gevaarlijksten, hen" moeten wij het scherpst in de gaten
houden!) de zijde van onze vijanden kozen, beginnen
op straat en in openbare gelegenheden oude bekenden,
die zij jarenlang in het bewustzijn van hun „sterke" positie genegeerd hadden, te groeten en soms zelfs aan te
spreken. Van het een komt het ander, er worden zelfs

borrels, witte en -zwarte, samen gedronken. Weest op
Uw hoede, vertrouwt hen niet, nu niet en nooit meer!
Het kwam ons ter ore dat zelfs lieden di? in de kulturraad zitten, en clus indertijd de eed van trouw (aan
wie???) in de handen van den Rijkscoinmissaris afgelegd
hebben, hua vroegere vrienden en bekenden wijs trachtten te maken „dat zij alles gedaan hadden om hun collega's door de moeilijke tijden heen te helpen".
Wel ja, straks zouden wij hun nog dankbaar moeten
zijn ook.... Maar gelukkig zullen wij met die super-verraders nooit meer iets te doen hebben, die. daar zij openlijk in vreemde, vijandelijke staatsdienst overgingen.
door de wettige regering straks snel en afdoende berecht
zullen worden. Blijft echter waakzaam, oordeelt nimmer
mild over openlijke of stille overlopers, ook niet wanneer hun werk door U bewonderd wordt of hun persoon
U vroeger sympathiek was. Weest hard, vergeeft niet,
vergeet niet. Wanneer het nodig mocht blijken zullen
wij U dit ook na de bevrijding, jarenlang desnoods, toe
blijven roepen. Voor altijd moeten de verraders van ons
gescheiden blijven, zij hebben alle recht op vriendschap,
achting en een redelijk gelukkig bestaan verloren. Telkens wanneer U mild of vergevingsgeizind dreigt te worden, dient gij te denken aan Uw vrienden en collega's
die gemarteld en vermoord werden door diezelfde lieden, uit wier bezoedelde handen die overlopers geld en
gunsten gretig aanvaard hebben. Zo deze tijd ons iets
duurzaams geleerd heeft, dan is het toch zeker dit: hard,
zeer hard te zijn waar dit nodig blijkt, halfheid te dulden
noch te sparen. Anders krijgen wij, onvermijdelijk, te
maken met van die stinkende wonden, welke door te
zachte heelmeesters niet tijdig genoeg uitgesneden werden. En stinken doen ze, nu al en reeds meer dan lang
genoeg, die schoften en schavuitjes, wier namen wij U
waarlijk niet behoeven te noemen! Stinken doen ze en wij willen straks eindelijk weer eens frisse lucht inademen, frisser ook dan die welke wij vóór 10 Mei 1940
in te ademen kregen. Dus collega's en kameraden, weg
met de nazi's en hun handlangers, uit ons hart, uit ons
werk, uit ons land, uit onze samenleving.
Tegenover de totale oorlog stellen wij het totaal verzet.

BRANDARIS.
PAUL GUERMONPREZ. f
Op 12 Juni 1.1. viel voor het vuurpeleton van den bezetter - - tezamen met zijn kameraden (de beeldhouwers
Van der Veen, en Lympers, de choreograaf Pekelharing) - - Paul Guermonprez.
Docent aan de afdeling Reclame van de Haagse
Academie voor beeldende kunsten, dreef zijn jonge, actieve, felle geest Guermonprez er toe, reeds spoedig nadat het oorlogsonheil ook ons land had overspoeld,
actief te moeten deelnemen aan de strijd.
Met zijn groot gevoel voor recht en eerlijkheid en
vrijheid, kon iemand met de felheid van Geest als G.,
bij zóveel schandelijk onrecht, bij het onmenselijk optreden van ee-n niets ontziende vijand en 'zijn handlan-

gers, niet werkeloos blijven afwachten — zich terug- •', ,En dit is het, wat ons, die reeds het gloren van de
trekkend in eigen arbeid — tot, aan het einde van deze dageraad der bevrijding zien, die straks wellicht iets verzondvloed „nieuw land" weer zichtbaar zou zijn' boven wezenlijkt gaan zien van een samenleving, waarin meer
recht en menselijkheid en liefde, dit is het, wat ons in
gekomen.
Hij kende zichzelf, zijn mogelijkheden en zijn reacties stille eerbied de offers doen gedenken van hen, die
op deze vaak verbijsterende verschijnselen van deze bij- dèarvoor vielen.
Dit is het: de wijze waarop strijders als Guermonprez
wijlen apocalyptische tijden, en met zyn grote eerlijkheid heeft hij de consequenties van zijn levenshouding als vanzelfsprekend het offer van hun leven brachten.
Want dit voelen we als het „uitverkoren" zijn der
tot in het uiterste aanvaard.
Het is deze nuchtere moed-in-eenvoud, zonder ook enkelen: „les grandes choses se rèalisent par la minomaar één pathetische factor, waardoor Guermonprez in rité-"!
volle bewustzijn niet anders kon doen dat hij deed.
Hij en het bescheiden, moedige, jonge leven waarmee
hij verbonden was, beide aanvaardden de uiterste consequenties van de felle verontwaardiging, de afkeer tot in
hun diepste wezen, tegenover het mensonterend onrecht,
LIED DER ONDERDUIKERS.
door bezetter en handlanger bedreven, dié consequentie,
die Guermonprez dreef tot de daad en waarvoor hij zijn
leven heeft gegeven.
Dagen hier en dagen ginder,
Nadat hij meer dan een jaar in gevangenschap als
wie kent niet die grauwe hinder
gijzelaar zich dapper geschikt had in een gedwongen
dezer grimme onheilsjaren
„afwachten", dat zozeer tegen zijn wezen inging, en hij
waar het leven zwartgeblakerd
door zijn actieve, jonge, enthousiaste geest — waardoor
en de mens wordt ingeschakeld
hij ook daar, juist vaak oudere vrienden aantrok — menig
tot de doem der oorlogsscharen,
logenoot tot grote opwekking was, heeft hij tenslotte
„gekozen".
zo hij zich niet weet te weren
Hij deed dit geheel in overeenstemming met zijn inen
de horde tracht te keren
nerlijk: eigen belangen, veiligheid, liefde en verknochtdie
hem naar de hoeken dringt
heid die hem bonden aan wie hem het naaste waren,
waar,
in 't duister van de nachten
zijn grote liefde ook voor zijn zo veelzijdige arbeid —,
in wie ook het hooglied zingt
dit alles week tegenover zijn éne bewustzijn, dat hem
hem de vrije broeders wachten
vervulde, n.l. een actief aandeel te moeten nemen in
deze ontzettende strijd op leven en dood.
van de zelf gekozen banden,
Zijn ridderlijke geest was zich in alle eenvoud bewust
van de grote, stille strijd
van zijn verantwoordelijkheid tegenover het werk, dat
die ons eenmaal heen zal brengen
hij op zich nam en tegenover de kameraden, waarmee hij
door
de vlammen die ons zengen
•zich verbonden voelde.
van de vrijheid aller landen,
Dat ook deze jonge werker, zo exact, zo betrouwnaar de blanke, nieuwe tijd.
baar, reëel en beheerst in alles wat hij ondernam, aan
zijn kameraden in deze felle, onzichtbaar gestreden
kamp, moest komen te ontvallen, betekent voor hen in
Dagen hier en dagen ginder,
de eerste plaats, en voor onze gehele verzetsstrijd, een
Wie bespaarden ons de hinder
groot verlies.
van 't stage zoeken naar een dak
Het is deze nuchtere, eerlijke, zichzelf kennende gevoor onz' vogelvrije hoofden
aardheid, op wier exacte bereidzijn zijn kameraden rotswee, als wij niet luid hen loofden
vast konden rekenen, die iemand als Guermonprez van
strijders zij ook, hun gemak.
zo grote waarde, en voor zijn medewerkers van zo groten steun deed zijn.
en hun rust niet hoger stellend
Het zijn niet alle strijders, die zich volkomen bewust
dan wie duiken voor het kwellend
zijn van de eisen, die deze onzegbaar zware strijd stelt;
tuig dat vrije hoofden maait het zijn er slechts weinigen, die weten, dat ze zich volééns komt de dag dat wij te samen
komen beheersen, tot het allerlaatste toe
gedenken hoe wij tot U kwamen
Des te bitterder stemt het ons telkens, als juist zulk
als onze vlag weer vrijuit waait!
een strijder valt. . . .
Hier toonde Guermonprez zich, aan het dramatisch
einde van zijn jonge leven, in de ware zin des woords
een kunstenaar: wat hij ondernam, deed hij met zijn gehele wezen, met de inzet van alles wat hij had, wat hij
kon, wat hij liefhad

EEN ERNSTIGE MISGREEP.
In Juni j.l. verscheen bij de Wereldbibliotheek te Amsterdam een „Lexicon van Nederlandsche schilders en
beeldhouwers", samengesteld door S. }. Mak van 'Waay.
Het moet, volgens het voorwoord, beschouwd worden als
een vervolg op Flasschaert's bekende werk „De Hollandsche schilderkunst", bij dezelfden uitgever verschenen.
Maar daarvan heeft het al heel weinig. Want terwijl
Plasschaert een persoonlijk cachet gaf aan zijn boek,
beperkte cJVÏak van Waay zich tot een opsomming van
namen, al of niet voorzien van de gegevens, die hij verkreeg uit de antwoorden op de vragenlijsten, die hij
aan de kunstenaars toezond. *) Kreeg hij geen, of onvolledig antwoord, dan deed hij verder blijkbaar geen
moeite. Althans in verschillende gevallen geeft hij de namen zonder meer, terwijl hij zich gemakkelijk nadere
gegevens had kunnen verschaffen. Als voorbeeld nemen
wij twee overleden schilders, Bendien en Theo van
Doesburg, waarover hij in „Palet" het noodige had kunnen vinden. Hij stelde voor opneming een geboortegrens:
1870, en nam slechts enkele kunstenaars op, naar hij
zegt, die vóór dat jaar geboren werden! Wat hem
evenwel bewogen heeft om in dit geval bijv. wél Hobbe
Smith of W. van Konijnenburg op te nemen, maar niet
Thorn Prikker, Prof. Roland Holst of Mendes da Costa,
blijft in het duister. Ook waarom men tevergeefs zoekt
naar namen als W. Arondeus, Rud. Bremmer Jr., A.
Funke Kupper, Ernst Leyden, Franc.ois Mes, om slechts
enkele losse grepen te doen. **) Onopgehelderd blijft
eveneens waarom van de sierkunstenaars slechts enkelen
werden opgenomen, of waarom de samensteller zich bij
sommige namen tevreden stelde met de opmerking
„overleden" (bijv. Erich Wichman!) zonder moeite te
doen, ook het jaar van zijn overlijden te vermelden.
Door .zijn onvolledigheid, maar meer nog door zijn
slordigheid (want de fouten en omissies zijn legio) is
dit Lexicon een alles behalve betrouwbaar handboek
geworden. Doch wat wij veel erger vinden, is dat de
samensteller en de uitgever voor de verschijning van
zulk een werk geen beteren tijd hebben kunnen afwach1
ten. Was het noodig den heeren in den Haag een handleiding te verschaffen om het hun nog wat gemakkelijker
te maken, na te slaan welke kunstenaars zich niet naar
hun nieuwe orde wenschen te schikken? Staan zij op het
standpunt, dat alle in dit werk genoemde kunstenaars,
ongeacht hun gedrag in deze jaren van bezetting, zonder meer een vaste plaats verdienen in een lexicon van
Nederlandsche schilders en beeldhouwers? Konden zij

*) Dit was geruime tijd vóór er sprake was van een
Kultuurkamer, anders zouden zeker weinig kunstenaars
de vragenlysten ingevuld hebben. (Red.)
'*) Eveneens waarom Hordijk als „overleden" werd
vermeld — hij woont sinds 1940 in Amerika en kon dus
niet antwoorden — en waarom Raoul Dufy, zij het met
fout gespelde naam. in dit Nederlandsche Lexicon verzeilde
(Red.)

het oordeel van het Nederlandsche volk en de kunstenaars
(zelfs in dezen niet afwachten?
Doch het ergste achten wij het volgende. In het voorwoord staat te lezen: „op last van het Departement van
V. en K. werd achter de namen van Joodsche kunstenaars de aanduiding (J) geplaatst." Daarop hebben wij
het volgende te zeggen:
Ie. Indien dit den samensteller bekend was voordat
hij de vragenlijsten verzond, had hij dit daarop moeten
vermelden.
2e. Indien hij dit pas achteraf vernomen heeft, had
hij de inzenders van de ingevulde vragenlijsten dienen
op de hoogste te stellen en hun alsnog te vragen of zij
op opneming in het Lexicon prijs stelden.
3e. De uitgever, die een goeden naam te verliezen
heeft, had moeten weigeren een werk te doen verschijnen, waarin op dergelijke on-Nederlandse wijze onderscheid gemaakt wordt tusschen twee soorten Nederlandsche kunstenaars.
4e. Indien die weigering niet meer mogelijk was, had
hij een middel moeten vinden om de verschijning te vertragen tot het bevel van het Departement zijn waarde
verloren had.
Zooals dit Lexicon thans in den handel is gekomen is
het een ernstige misgreep, waarvoor zoowel samensteller
als uitgever t.z.t. verantwoording zullen moeten geven.

IN MEMORIAM KAREL PEKELHARTNG.
De poorten van het doodenrijk staan open
en de stormklok luid —
De golven van den haat gaan hoog
Jij wist het en kende het gevaar;
Toch voer je in het donker uit
Een bekend Nederlands dichter van „de goede kant"
noemde Pekelharing onlangs „de man van de twaalf
ambachten", doch tekende daarmede zijn figuur niet ten
voeten uit.
Karel Pekelharing was inderdaad een man van twaalf
ambachten, maar tevens een mens met 1001 mogslijkheid,
waarvan hij er heel wat heeft weten te benutten.
Van de „baantjes" die Pekelharing schijnbaar met
enthousiasme doch met een bloedend hart aanvaardde
om door middel van de baten die zij afwierpen zijn
lichaam in stand te houden en zich onmisbare zaken
aan te schaffen, willen we hier niet veel .zeggen. Immers
zij waren nooit doel, doch slechts middel.
Zijn werkelijk levensdoel en bevrediging lagen in de
domeinen van de schoonheid. — Hij hongerde naar beleving en belijding van schoonheid en uit de genieting
daarvan groeide het verlangen om anderen ervan mede
te delen. Om dit — zijn levensideaal — te verwerkelijken vatte hij ieder middel en elke uitdrukkingsvorm aan.
De danskunst is jarenlang het uitverkoren medium
geweest, maar evenzeer uitte hij zich in dichtvorm.
Toneel en litterair cabaret hadden zijn bewondering en
vonden in hem een toegewijd dienaar.

Aanvankelijk was de kunst van Terpsichoré de uitverkoren muze om zijn sterke schoonheidf.beleving te
vertolken, doch op den duur bleek deze vorm voor zijn
vitale geest niet voldoende; immers was ,,alles" er niet
mede te zeggen.
De stroken van in woordcadans gerythmeerde belevenissen en impressies breidden zich dan ook spoedig open
tot een waaier van fonkelende kwatrijnen en sonnetten.
— Ook het proza, essay en roman, werd door izijn scheppingsdrang aangegrepen, doch veel van het in dezen
vorm ontstane werk is niet voleindigd; soms omdat de
compositie niet voldeed, andermaal doordat het in proza uitgesponnen denkbeeld zuiverder in poëzie kon worden uitgedrukt .
Het manuscript van een anti-fascistische roman ,,Vallend Koren", raakte in bezetters handen en een tweede
boek waarvan het reeds geschreven gedeelte veelbelovend is, ligt door het plotselinge breken van dit jonge
leven onvoltooid. Dit laatste werk, zowel als vrijwel elke
creatie van Pekelharing —• of zij via dans, gedicht of
proza tot gestalte kwam - - kenmerkte zich door een
sterken socialen inslag die voortsproot uit een uitgesproken sociaal rechtvaardigheidsgevoel.
Dit machtig gevoel bracht Pekelharing dan ook op
politiek terrein in de uiterst linker hoek, doch omdat hij
schoonheid en rechtvaardigheid intuïtief als identiek beschouwde en beide liet versmelten tot brandend ideaal,
werd dans noch gedicht ooit opdringerig tendentieus.
De kunstenaar won het altijd van de mens, waardoor
zijn werk van grooter waarde werd.
De geweldadige afbreking van 'zijn vruchtbaar leven
is de door hem a priori aanvaarde consequentie van zijn
levenstaak en de enkelen in den lande die zijn voordrachtavonden, die hij in besloten kring belegde, hebben bijgewoond zullen een ontroerende en rijke herinnering aan hem bewaren; een herinnering die opnieuw
zal gaan leven bij het lezen van zijn werk dat, zodra de
omstandigheden dit mogelijk maken, in druk zal verschynen.
Zijn leven als kunstenaar en mens heeft door zijn
voordrachtavonden en illegaal werk een waardig slot
gevonden.
Wij zijn dankbaar Karel Pekelharing als vriend gekend te hebben en zullen noch mogen hem ooit vergeten.

UIT DE WERELD VAN HET TONEEL.
Manhaft gedrag.

omgekeerd evenredig. Terwijl de heer van der Lugt tot
het allerlaatste ogenblik is blijven zitten en het nu zo
benauwd krijgt, dat hij plotseling verdwenen is, gaat
de jonge Royaards die hier alles nog te veroveren heeft,
zijn naam bezoedelen aan het slot van de oorlog. Gewetenloze sluwheid en domme eerzucht staan hier tegenover elkaar, maar hebben elkaar toch geholpen.
Het komische is echter, dat ook de heer Verbeek neiging vertoonde ziek te worden en zijn functie in dit geval . wilde overdragen aan den heer Johan de Meester.
De heer Verbeek vond namelijk, dat die Cor hem te
sluw af was en hem lelijk in de kou liet staan. Hij bleef
dan vrijwel alleen over. Vrienden hebben echter hem
van die stap afgehouden en hem aldus genezen. Inderdaad het heeft nu met het einde van de oorlog in het
zicht geen zin meer weg te gaan. De strijd om de cultuur is reeds lang geëindigd en de Duitsers hebben zelf
erkend: we hebben het verloren, we hadden er nooit
mee moeten beginnen. En de heer Verbeek heeft in deze
strijd niet mee geholpen, ondanks het feit, waar hij zelf
zo prat op gaat, dat hij de drempels der deuren van het
cabinet van den Duitsen cultuurgod Bergfeld en dat
van den N. S. B.-er Jhr. de Ranitz plat gelopen heeft.
Dit is voor een revolutionnair of links-gerichte persoonlijkheid, waarvoor de heer Verbeek zich gaarne
uitgaf niet erg waardig, want deze bezoekjes hielden
geen enkel persoonlijk gevaar in, integendeel en de
Duitser en de N. S. B.-er waren-blij, dat de Hollandse
artist nog naar hen toekwam, na al die nederlagen, die
ze te incasseren kregen.
Laten we hopen, dat de heer Verbeek dit allemaal zelf
in zal zien en na de oorlog zo verstandig zal zijn zich
zeer bescheiden te gedragen, Anders sturen wij een
soort majoor op hem af met een donderstem die hem
met alle mogelijke nare dingen dreigt en dan zal de grote
mond wel weer versterven, .zoals indertijd bij de instelling van het gilde.
Vergelijken we Verbeeks moed met andere landgenoten, die zich wel bewust waren, wat er op het spel
stond, onverschillig of het een professor, een ambtenaar
of een arbeider was, dan moeten alle toneelspelers zich
toch een beetje schamen over hun verantwoordelijke
leiders.
In ieder geval verdient de heer Verbeek heel veel
geld, zoveel, dat hij er geen raad mee weet. Of dit uiteindelijk prettig is, betwijfelen we, vooral, wanneer hij
bedenkt, dat er zovele van zijn collega's het niet zo ruim
hebben in deze tijd.
Dit moest ons toch even van het hart, toen we hoorden, dat ook de heer Verbeek ziek wilde worden.

De vorige keer schreven wij over den zo ziek gewor- Kunstpolitiek.
den heer van der Lugt die zelfs zo ziek geworden was.
dat hij zich genoodzaak zag nog juist vóór het einde • En nu iets geheel anders. Van bevriende zijde kregen
van. de oorlog zijn werk neer te leggen. Het zal geheel wij een critiek van een collega in handen op het artikel
van de binnenlandse situatie afhangen of de heer van Kunst en Politiek in het vorige nummer. Onze collega
der Lugt, zo lezen wij in het Parool, in staat zal zijn het heeft de strekking van het artikel niet begrepen. In de
werk weer op te nemen. Voorlopig neemt de eerzuchti- eerste plaats wil hij van het woord politiek niets meer
ge heer B. Royaards de firma waar. De gevallen zijn weten. Politiek en geknoei is voor hem synoniem. Zie-

hier de uitwerking van de fascistische propaganda. Deze
immers heeft niet afgelaten elke dag ons te suggereren,
dat alle politieke partijen vóór de oorlog geknoei waren
en onwaardig, maar dat er nu slechts mensen aan het
bewind zijn, die bewust van hun waardigheid en verantwoordelijkheid tegenover Volk en Vaderland met
edele offeringsgezindheid de tware taak op hun schouders genomen hebben. Wat hiervan waar is, weet elk
klein kind, ondanks de schone facade, die elke dag opnieuw in pers en radio voor de maatschappij opgetrokken wordt. .Een maatschappij, dat ervaren we ook elke
dag, die door en door rot is. Maar dat ronduit te zeggen zou de onschuldige brave burger niet kunnen verdragen.
Tussen haakjes, wij kunstenaars weten toch allen wel,
dat er geen onschuldige, brave burgers bestaan. Dat
heeft toch de moderne romankunst ons geleerd. Maar
die noemen de tegenwoordige machthebbers ontaarde
kunst!
De politiek betreedt het machtsgebied en waar macht
te veroveren of te verdelen is, heerst strijd, openlijk en
bedekt. Dat is iets van de mens en we behoeven waarlijk dit niet alleen te ontdekken op het terrein van de
politiek, we kunnen dit ook constateren op elk ander
gebied, waar menselijke belangen op het spel staan, b.v.
in familiekwesties. Het gaat er nu alleen maar om, of er
eerlijk en fair gespeeld wordt, met erkenning der spelregels. En nu zullen we het er allemaal mee eens zijn,
dat deze op het ogenblik allerminst erkend worden.
En ondanks alle menselijke tekortkomingen is een
der deugden der democratie, dat er fair en open spel
mogelijk is. Edel geinterpreteerd is politiek een belangenspel tegen een achtergrond van levensovertuigingen.
Bovenstaande uiteenzetting moest vooraf gaan om het
woord politiek goed te begrijpen, want de schrijver van
„Kunst en Politiek" bedoelde nu juist te zeggen, dat
de kunstenaars de belangen van de kunst en die der kunstenaars niet alleen hebben te verdedigen, maar dat ze er
juist voor moeten opkomen. Dit is geen phrase en blijkt
duidelijk uit de illegale geschriften. Hierin wordt veel geschreven over de vernieuwing der Nederlandse samenleving, maar over de plaats van de kunst in die nieuwe
samenleving wordt niets gezegd. Met uitzondering van
den heer Landeslot van Vrijburgh in zijn geel boekje. *)
Om de kunst nu gelegenheid te geven zich te kunnen
ontplooien en ontwikkelen, moeten de kunstenaars zelf
strijd leveren en de wij'ze waarop zij dat moeten doen,
kan men dan betitelen met kunstpolitiek.
Tegen dit begrip zal geen enkel kunstenaar" bezwaar
maken, tenzij hij de zaak bewust vertroebelen wil.

*) Op die belangwekkende brochure komen wij in het
volgend nummer terug. Redactie.

EEN STEM VAN VERZET

TEGEN ONS!

In ons artikel „Onnozelen of Karakterlozen?" (Juninummer), hebben wij de namen genoemd van de architecten (althans van de ons bekend geworden architecten)—welke, ondanks het besluit van de Amsterdamse
architecten zulks niet te doen, hebben samengewerkt met
den Amsterdamsen Wethouder Ir. Gratama bij het opmeten en in tekening brengen van belangrijke uitingen
van oude architectuur in het bezit van particulieren. In
dat artikel hebben wij onze scherpe afkeuring over de
handelwijze van deze architecten tot uitdrukking gïbracht. Van een der betrokkenen (het lijkt ons in zijn
belang beter de naam te verzwijgen) ontvingen wij de
hieronder afgedrukte brief.
,,In Uw artikel „Onnozelen of karakterlozen?" is U
zoo attent mij in te deelen bij de „altijd onverschilligen,
die alleen maar aan geldverdienen denken". Zoo onverschillig ben ik toch niet of ik stel er prijs op, dat U dit
schrijven of althans mijn standpunt onder de aandacht
der collega's brengt.
Het geld verdienen is door de zwarte handel wel in
aanzien gedaald, maar ik ben toch blij op deze wijze
mijn gezin te kunnen onderhouden, zonder daarbij in
eenig opzicht de door mij gewaardeerde, doch bij sommige vakgenoten blijkbaar ontbrekende collegialiteit geweld aan te doen.
Volgens Uw maatstaf zou zelfs geeji enkele ambtenaar zijn werk mogen voortzetten. Ook hadden de oudheidkundige vereenigingen hun belangstelling aan een
dergelijke zaak moeten onthouden. Het was dan ook eerlijker geweest, indien U in verband met deze zaak meerdere namen had genoemd. Immers, Heemschut, Hendrick
de Keyser en Amstelodamum betuigen hun sympathie of
geven hun medewerking aan deze zaak. En meer bekende collega's, zooals Ir. HulshoBf, Arch. Messer, Ir.
Leupen, A. A. Kok en Jan de Meyer moeten dan ook
maar onder de „onnozelen of karakterlozen" gerangschikt worden.
Tenslotte vraag ik U: Wat deedt gijzelf voor onze
monumenten of voor de materieele belangen der collega's? Dat dit U niet mogelijk is kan ik mij indenken;
maar is dit een reden om anderen zoo grof en onbillijk
te behandelen?"
Wij hebben ons afgevraagd of het wel juist is om
aan het verzoek van den schrijver, deze brief hier af te
drukken, te voldoen en of het de moeite loont er op te
antwoorden. Uit de brief blijkt immers dat de schrijver
nog altijd niet begrijpt, of niet wenst te begrijpen, waarom het nu eigenlijk gaat. Een hopeloos geval blijkbaar.
Wij willen echter zelfs de schijn van eenzijdigheid vermijden, al moeten we opmerken, dat, hoe graag we ons
blad een vrije tribune willen doen zijn voor de vrije
kunstenaars, onze kostbare plaatsruimte eigenlijk niet
beschikbaar is voor de collaboristen. Nu we de brief afdrukken, willen we op enkele punten ingaan, omdat we
dan tevens de gelegenheid hebben ons inzicht in de aangelegenheid nog eens te verduidelijken.
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Wij weten niet of de schrijver bedoeld heeft in de
tweede alinea te insinueren dat wij ons bestaan verdienen in de zwarte handel; ook wanneer zulks wel bedoeld
is laten we de opmerking maar voor wat ze is. Wij bestrijden geenszins het recht en de plicht van een ieder het
onderhoud voor zich en de zijnen te verdienen. Voor vele
kunstbeoefenaars — zij het nu juist niet voor de architecten —• is de gelegenheid daartoe groter dan voor de oorlog en wij zien niet in waarom de kunstbeoefenaars deze
gelegenheid niet zouden benutten. Maar wij komen in
het geweer wanneer dit verdienen gaat ten koste van het
belang van de strijd van het Nederlandse volk voor zijn
nationale en geestelijke vrijheid. En dat belang is geschonden door de handelwijze van den briefschrijver en
de zijnen. Dat niet wij, zoals hij bedekt beweert, de
collegialiteit geschonden hebben, is duidelijk voor wie
bedenkt dat het de gezamenlijke wil van de Amsterdamse
architecten was, dat niet met een figuur als Gratama is,
zou worden samengewerkt. In onze nummers van Aug.
en Nov. 1943 hebben wij uiteengezet op welke gronden
wij deze wil van de Amsterdamse architecten 20 juist
achtten. Van die artikelen heeft stellig ook de briefschrijver kennis genomen, zodat het onnodig lijkt hier
nog eens onze motieven uiteen te zetten. Nog slechts dit:
iedere samenwerking met den bezetter welke niet strikt
geboden is door het belang van het Nederlandse volk,
is schadelijk voor de bevrijdingsstrijd; iedere samenwerking met de handlangers van de bezettende macht is eenvoudig verderfelijk, ook dan wanneer zulk een samenwerking voor een ons allen na aan het hart ligycnJ ood
plaats vindt. De briefschrijver overdenke eens de diepere
betekenis van de twee laatste zinnen waarmede onze
vriend Brandaris telkenmale zijn brief besluit.
Volgens onze maatstaf aou het Nederlandse volk heel
veel leed en onze cultuur heel veel schade bespaard zijn
gebleven, als de Nederlandse ambtenaren van meet af
aan zich er van bewust waren geweest dat het hun plicht
was slechts daar met den bezetter samen te werken waar
zulks in het belang van het Nederlandse volk onvermijlijk was en voor zo ver de bezetter op grond van het
volkerenrecht die samenwerking kon eisen. Helaas zijn
onze ambtenaren, de gelukkige uitzonderingen natuurlijk
niet te na gesproken, maar al te dikwijls veel verder gegaan. En hadden onze ambtenaren de moed kunnen vinden te weigeren hun werk te verrichten onder het gezag
van de onwettig door den bezetter aangestelde collaboristen, henzelf en ons de ware smaad en de hoon voorbij
gegaan, wat de bezetter en zijn trawanten het naar buiten kunnen doen voorkomen dat het Nederlandse volk
zich met de nazi-ideologie verenigd heeft.
Wij bewonderen dan ook geenszins de houding van
de drie in de brief genoemde ambtenaren. Wanneer wij
hen echter niet in onze veroordeling betrekken, dan ligt

LEZEN EN

DOORGEVEN!

dat hieraan, dat hun positie een heel andere was en is
dan die van de vrije architecten. Zolang er geen gemeenschappelijke wil van de ambtenaren is om samenwerking
met de collaboristen te weigeren, komt het bij hen uitsluitend aan op persoonlijke moed en opofferingsgezindheid, welke nu eenmaal niet door iedereen in voldoende
mate opgebracht kunnen worden. Bovendien deden en
doen zij slechts het ambtelijke werk. Bij de vrije architecten was het echter zuiver een daad van vrije wil om
op de aanbieding .van Ir. Gratama in te gaan of zulks te
weigeren. Bij weigering wachtte hen geen groter risico
dan de derving van enig geldelijk voordeel.
De beide andere in de brief genoemde architecten
hebben, voor zover wij weten, niet aan de opmeterij deel
genomen. Wel heeft waarschijnlijk de heer A. A. Kok
als secretaris van Heemschut medegewerkt aan de symphatieverklaring van deze vereniging. Hoe wij over de
houding van genoemde verenigingen en genootschappen
denken hebben we in ons artikel van Augustus 1943
kenbaar gemaakt.
De briefschrijver vraagt mij wat wij deden voor de
monumenten en voor de materiele belangen van de collega's. De samenvoeging van deze beide zaken wijst andermaal op de voor ons zo onaanvaardbare mentaliteit.
Maar dit daargelaten en afgezien van het feit dat we
de vraag natuurlijk niet kunnen beantwoorden zonder de
in deze tijd voor ons onontbeerlijke anonimiteit op te heffen: wij menen ook zonder zelfverheffing te mogen beweren, dat wij door onze strijd voor de zuiverheid van
onze cultuur en daardoor uiteindelijk ook voor het materiele en geestelijke belang van de culturele werkers een
arbeid leveren waarvoor wij ons niet behoeven te schamen. En dit laatste kan, naar onze vaste overtuiging, niet
gezegd worden van hen die in samenwerking met Ir.
Gratama, bouwkunstige monumenten opmeten.

RECTIFICATIE.
De heer Heynsius blijkt zeer verontwaardigd te zijn,
dat in een der vorige nummers zijn naam vermeld stond
als lid van een officiële commissie, waarin hij als secretaris van Gerdes fungeerde. De door ons toen gepubliceerde lijst was onleend aan de officiële Almanak voor
de Openbare Dienst, waarvoor de gegevens waren verstrekt door de verschillende Departementen, op verzoek
van het Departement van Algemene Zaken.
Bij navraag blijkt de heer Heynsius inderdaad geweigerd te hebben in bedoelde commissie zitting te nemen het afdrukken van zijn naam in bedoelde Almanak was
dus wat voorbarig. Had de heer Heynsius, gedurende
de laatste jaren, door zijn houding minder waarschijnlijk
gemaakt dat hij inderdaad ook deze stap naar de „overzijde" gedaan zou hebben, dan zouden wij zeker reeds
destijds navraag hebben gedaan. Tussen haakjes: waarom protesteert de heer H. wel bij ons en niet bij de Almanak-redactie?

