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OP NIEUWE PADEN
Enkele weken scheiden ons van de dag waarop, vijf
jaren geleden, ons volk in de hel van de oorlog werd
getrokken. Enkele weken geledien konden wij <Je dag
herdenken waarop, voor drie jaren, helt besluit van dr.
Seyss-Inquant ttot oprichting van een Nederlandse
Kultuurkaiwer, in werking trad. Op dilt ogenblik kunnen
wij in het zeer nabije verschiet die dag tegemoet zien,
waarop de oorlog in Europa tot het verleden zal behoren en op dit ogenblik lis die Nederlandse Kuituurkamer al het rayk der historie ingegaan. Beide, oorlog en
kultuurkamer, zijn kinderen én werktuigen van het
wrede, niets ontziende, niets sparende nationaal-soclalisme, dat getracht heeft heel Europa aan zijn macht
te onderwerpen, ten einde de volken van Europa .en zo
mogelijk van 'de gehele wereld, tot slaven en tot ui'tbuitingsobjecten van een enkele grote macht te maken.
Alle machten der duisternis werden opgeroepen om de
klok van d/e beschaving terug 'te zetten, het vrije en
zelfstandige denken de kop in te drukken, het nationale
gevoelen der verdrukte volken uit te roeien en de
mensen der ganse aarde te maken, tot willoze slachtoffers ener klednjg kliek van op macht en ongekende
weelde betaste grote kapitalisten etni hun knechten: de
„Führers" van allerlei slag en formaat.
Vijf lange jaren reeds strijdt ons volk onder toe^mend
leed, met steeds groter wordend verlies aan mensenlevens, vruchtbare bodtam, materiële <eni culturele goederen, voor het behoud van zijn nationale en politieke
zelfstandigheid. Drie jaren lang heefit eeni groot deel, en
zeker het besite deel van de culturele werkers de strijd
tegen <te Ned. Kultuurkamer volgehouden en daardoor
verhinderd dat dit verdomminigs- en onitiwricMingsinstituut in belangrijke mate vat gekregen heefit op de geest
van het Nederlandse volk. In die strijd hebben dte kunsitenaars een belangrijk aandeel geleverd, evenals velen
van' hen, beide vormen van strijd als een eenheid ziende,
hun aandeel in de nationale bevrijdiingsstrijd bijgedragen en daarbij grote offers gebracht hebben.
De ontwikkeling der dingen dringt ook de kunstenaars
zich te bezinnen op waJt komen gaat, wat.komen moet.
Want waaraan ook moge worden getwijfeld, waaromtrent ook onzekerheid moge bestaan, vast staat dat
noch die werkers op het gebied van de cultuur, dus ook
niet de kunstenaars, terug kunnen naar toestanden en
verhoudingen, zoals die voor 6e oorlog in ons land bestonden. Daarvoor heeft de oorlog te veel van het oude
ontworteld, daarvoor ook heeft het lijdien en doorstaan
van vele smarten ons teveel de ogen geopend, voor wat
er in de vooroorlogse gang van zaken en schijnbare
zekerheden, verkeerd waig en ontbroken heeft. Bepalen
wg ons tot de kunstenaars en het kunstleven zoals de
bedoeling van dit artikel is, 'dan. moeten we onbeschroomd en onbewimpeld vastsitellen, dat al te weinig

kunstenaars zich beiwuslt waren van het wezen van hun
culturele en sociale taak, dat h|et kunstleven, hoe rijk
en gevarieerd het in bepaalde opzichten ook geweest
moge zijn, in wezen toch aan een zekere bloedarmoede
leed, omdat het grootste en eigenlijk belangrijkste deel
van het volk, er bij uitgeschakeld was. En bovenal
moeten wij vaststellen, dat de Overheid en in het bijzondier de Regering, zich al bitter weinig om kunstenaars en kunstleven bekommerden en beiden, vooral in
tijden van crisis en economische neergang, practisch
gesproken lieten verkommeren, 'die' kunstenaars jagend
naar de stempellokalen der werklozen, het kunstleven
afschepend met een armelijke fooi. Hoe erg dit was,
heeft de Amsterdamse wethouldier, wijlen dr. E. Boekman, in zijn belangrijke dissertatie „Overheid en Kunst
in Nederland", ruimschoots aangetoond!. 1) Bovendien
deed de Overheid geen enkele poging het kunstleven t«
coördineren —i wij moeiten er bij zeggen dat helaas ook
de kunstenaars daarvan te weinig het belang inzagen —
ten bate van de bloei van dit kunstleven1 en dte culturele
ontwikkeling van het volk, terwijl zy evenzeer de strijd
tegen de beunhazerij in de kunst en tegen de kitsjprodiucdfe achterwege liet.
Van deze omstandigheden heefit het Naai-diom een
handig misbruik weten te tmaken bij zijn propaganda
voor de Kultuurkamer. Door de kunsit, naar Nederlandse verhoudingen, ruime geldmiddtelen fcer beschikking tefiltelleru,door den kunstenaars voorziening in hun
sociale noden en een bepaalde zekerheid van bestaan
toe te zeggen, door de strijd tegen dte beunhazerij en die
kltsj aan te kondigen, heeft het getracht de kunstenaars
in de kooi te lokken en wanneer het daarin aanvankelijk
tot op beperkte hoogte geslaagd is, is dalt zeker in niet
geringe mate mede te wijtien aan 'die negatieve houding
t.a.z. van de kunst onzer voor-oorlogee officiële instanties. Het is aan1 het dikwijls meer intuïtieve dan bewuste
inzichlt der kunstenaars in die werkelijke bedoelingen
van die mildheid en van al die toezeggingen en beloften
en aan hun gevoel van zekerheid diaJt zij evenmin als
welke andere belofte der Nazi's ook, nagekomen zouden
worden, te danken, dat die propaganda g>een erger gevolgen heeft gehad. Aan de houding der vooroorlogse
Nederlandse Regeringen t.a.z. van kunst en kunstenaars
heeft' dat zeker nieit gelegen!
Hoe vals die ook was, toch heeft die propaganda één
winst opgeleverd, en wel deze, dlait den kunstenaars
meer dan voor de oorlog het geval was, de ogen zijn
1) Men zie ook het artikel „De verhouding1 van de Staat
tot de Kunst", afgedrukt in dit blad in het nummer
van Augustus 1944 en voorts de belangwekkende
brochure „Nieuw Nederland" van Landeslot van
Vrijburgh.

open gegaan voor wat zij met recht en rede van de
Overheid!, 'dat is in de beste zin van het woord: van de
gemeenschap, kondien verlangen.
Het Nazi-barbarendom heeft voor het organisatie-leven
van de kunstenaars funeste gevolgen gehad. Het slavensysteem kon uiteraard aan de kunstenaars evenmin
vrijheid van organisatie toestaan als aan welke andere
groep van de bevolking ook. Bovendien was de vrijheid
van geest, <bij de kunstenaars altgd sterker levend dan
bij andere groepen, den Nazi's een extra doorn in het
vlees. En de geheime bedoelingen van Kunstkamer en
gilden zouden zeker niet zijn door te voeren, wanneer
de kunstenaars gelegenheid behielden onderling die
werkelijke belangen van zichzelf en hun kunst te
bespreken. Dies werden tal van kunstenaarsorganisaties
zo al niet opgeruimd, dan toch gebroken en ontmand,
hun vermogen gestolen, hun andere bezittingen leeg
geplunderd, terwijl sommige collectief in die gilden werden gedreven. Dat dit alles zo betrekkelijk gemakkelijk
en geruisloos kon gebeuren, dat ddt ook niet verhinderd
kon worden door de Ite elf dier — en te kwader — ure
opgerichte N.O.K. (opgericht met de bedoeling de
Nazi's die wind uiiit de zeilen te nemen, hetgeen natuurlijk
juist het omgekeerde gevolg had), is niet alleen te wijten
aan de verraderlijke handelingen van de Nazi-satellieten
in de organisaties en de dikwijls slappe en aarzelende
houding der leden, maar in zeker niet mindere mate aan
tiet wezenlijke gebrek aan innerlijke kracht der organisaties zelve, aan heit gebrek ook aan onderlinge verbondenheid.
Dit alles moéten we ons goed voor ogen weten te stellen,
willen we de nieuwe paden welke gegaan moeten worden, kunnen uitstippelen. Maar er is meer, er zijn
belangrijker dingen die hierbij bedacht moeten worden.
De ganse economische, technische en maatschappelijke
ontwikkeling der laatste eeuw heeft die mensheid ook
in culturele zin omhoog gestoten met een vaart als in
geen enkele dergelijke periode van het oudere verleden.
Dit heeft naast vele prachtige en de mensheid op
ongekende wijze verrijkende, ook vele rampzalige
gevolgen gehad. Ook op het gebied der cultuur. Nooit
nam de wetenschappelijke arbeid zo grote vlucht als in
de afgelopen eeuw, nooit was ook de kunstproductie zo
rijk gevarieerd en zo groot, nimmer ook was ds cultuurverspreiding zo ruim en zo algemeen. Maar nimmer
ook was de gespletenheid van onze cultuur 20 groot, de
culturele ongebondenheid zo sterk. Evenals op het
gebied van de watenlschap, nam op heit gebied van de
kunst de specialisatie hand over hand toe. Het universalisme, ten tijde van de Renaissance nog zo kenmerkend voor de kunstbeoefening, verdween nagenoeg
geheel, evenals de kunstzinnige ambachtsman, evenals,
vooral in de meest geciviliseerde landen, de volkskunst.
De bezieling waardoor 'in oudere perioden de kunst
gestuwd werd, waaraan zij de grote bekoring welke van
haar uitgaat, ontleent, dankt zij aan de eenheid-van^
cultuur, aan de eenheid in denken en geloven der
mensheid in de tijd van haar ontstaan, aan de langzame
maar gestadige en — betrekkelijk — rustige ontwikkeling ook van de economische en maatschappelijke vormen waarin zij wortelde. Dit alles is der cultuur van de
moderne mensheid ontzegd. Om het kort te zeggen:
onze -kunst kent niet de gebonden schoonheid van de
rijke gevarieerdheid der individuele uiting welke voortspruit uit de innerlijke zekerheid en geestelijke en
maatschaappelijke onderlinge gebondenheid van het
cultuur-voortbrengende deel der mensheid, zfl kent
slechts 'de schoonheid van de individualistische Uitingen
van kunstenaars die ook in hun geestelijk leven deel
zijn van een in geestelijke en maatschappelijke zin tot
in het uiterste verdeelde samenleving.
Reeds lang zoekt de mensheid en zeker het beste deel
ervan, de ban van het ongebonden indlividualsme te doorbreken. Ook voor de oorlog was er een verlangen naar

grotere gebondenheid, in het geestelijke leven, in de
vormen der samenleving. Een hunkering naar—collectivisme, naar een broederlijk, gemeenschappelijk willen
naar hoger en betier.... Ook daarvan hebben de barbaren uit het Oosten misbruik gemaakt dóór te trachten in hun nationaal-soeialistische frazen aan dat verlangen vorm te geven, onderwijl in de practijk -de geest
dodend en slechts de schijn-collectiviteit ener slavenmassa kwekend.
Doch thans, aan het einde van deze wrede oorlog, staa't
de mensheid der democratische landen, meer dan ooit
vervuld van het verlangen naar zekerheid van het
bestaan, naar rust voor de geest, naar weten van en
schoonheid voor allen, aan de drempel van een nieuwe
tijd. Het zal de taak der Staatslieden zijn, aan dit verlangen een uitweg, een vorm en een bevrediging te
schenken, doch dit zal pas kunnen geschieden onder de
stuwende kracht van de uit de samenleving zelf opwellende vemieu'wingsiwil. Daartoe zal iedere maatschappelijke groep liet hare moeiten bijdragen, die der
kunstenaars met minder dan de anderen. Eerder meer,
want als scheppers en verbreiiders van schoonheid zullen zij het zijn, die delend in het verlangen van de grote
massa hunner mede-burgers, dit verlangen tin settori!vormen zullen vertolken en uitdragen. Daarbij Is het
hun naaste taak, voor zichzelve de basis te scheppen
waarop zij als maatschappelijke groep naar de erkenning van hun sociale en culturele Dötekeniiis kunnen
streven, de behartiging van hun eigen belangen en van
hun kunsft ter hand kunnen nemen en voorts — dat i._
het belangrijkste — de Stuwende kracht kunnen wordfei.
bij de geweldige taak van coördinatie, verbreding en
verdieping van het kunstleven, met als doel de geestelijke verrijking en de vergroting van de levensvreugd^.
van het ganse volk.
Aan de keerzijde van het kwade ligt hot g'oede. De
instelling van de Kultuurkamer heeft voor de kunstenaars veel kwaad gebrouwen. Zij heeft hun organisaties
vernietigd, zodat er nog slechts de puinhopen van over
zijn. Zij heefit gehoopt van het reedö voor de oorlog bij
vele kunstenaars aanwezige verlangen naar grotere
eenheid en daadkrachtiger samengaan, zwak, verkeerd
en op een onjuist ogenblik ook reeds tot uiting komende
in de oprichting van de N.O.K., gebruik Ite maken om
1
van de kunstenaars een willoze kudde te maken. Maar
door het vernietigen van de organisaties heeft zij de
gelegedfieid geschapen om met een betrekkelijk schone
lei opnieuw te beginnen; door de poging de individualiteit te doden, eigen initiatief en daadkracht te vernietigen, heeft zij de kunstenaars gedwongen zich te bezinnen op de vraag, hoe deae drie elementen aan te wenden
zouden zijn om van het geiheel der kunstenaarsbent een
levende stuw|kracht ten bate van het bijzonder en
algemeen belang te maken.
Het is niet de bedoeling in dit artikel nog eens uitvoerig
na te gaan volgens welke richtlijnen de kunstenaars hun
organisaties zullen moeiten heropbouwen, teneinde in
staat te zyn op nieuwe paden de grote doeleinden welke
zij zich stellen moeiten, na te Streven. Zulks is in dit
blad, laatstelijk nog in liet vorige nummer, reeds meermalen gedaan. Hoofdzaak is, dat in ieder beroep één
stevige, alle andere beroepsverenigingen uitsluitende
beroepsvereniging worde gevormd, met het doel zowel
afzonderlijk als gezamenlijk voor .de belangen van kunst
en kunstenaars te ijveren. Er moet voor alles eenheid
komen. In de andere artikelen, opgenomen in dit nummer, vindt men door verschillende medewerkers uiteengezet, naar welke bijzondere doeleinden, naar hun
mening, in de verschillende beroepen in de eerste plaats
zal moeten worden gestreefd. Daaruit mog« blijken
dat wij, wanneer wij spreken van eenheid, nadrukkelijk
n i e t bedoelen: eenvormigheid. Doch bij alle bijzonderheid, voortspruitende uit het wezen van het beroep en
uit de eigenaardige verhoudingen, zowel in dat beroep

zelve als in 'de verhouding ervan tot de samenleving,
moet worden gestreefd naar de grootst mogeln'lïe
saamhorigheid van alle kunötbeoefenaars tezamen,
teneinde de belangen die allen gemeen h'ebbem tot uitdrukking te kunnen brengen en te behartigen. En die
belangen, het zij nog eens gezegd, culmineren in de
eerste plaats in heit dienen van de kunst als hoogste
uiting van de menselijke geest, in het verwerven en
behouden van de maatschappelijke plaats welke den
kunstenaar uit hoofde van zijn creatieve, de hoogste
belangen van de mensheid dienende arbeid toekomt, het
in samenwerking met andere bij het kunstleven betrokken groepen, het publiek en de overheid, uitstippelen
van de richtlijnen langs welke getracht moet worden
het algemeene kunstleven van het volk op een hoger,
steeds hoger plan te brengen.
Het is, om misverstand te voorkomen, wellicht noodzakelijk hier nog eens nadrukkelijk te eltipuleren, dat
ons krachtig pleiten voor één beroepsvereeniging in
ieder beroep, en de samenvoeging dlier verenigingen in
een sterk federatief verband, met betekent daJt wig zouden zijn voor het remmen der organisaties van kunstenaars op de basis van gemeenschappelijk, artistiek,
religieus of politiek inzicht, en ook niielt dat wij de
kunstenaars gedwongen zouden willen zien tot het lid
worden van de beroepsvereniging. In het hoofdartikel
van het vorig nummer is reeds uitdrukkelijk gezegd, dat
van een democratisch gecamoufleerde Kultuurkamer
geen sprake mag zijn. Wij onderschrijven dat betoog
nog eens met klom. De beroepsorgaaniiisaU.es moeten
open staan voor iedere eerlijke beroepsbeoefenaar, ongeacht zijn politieke overtuiging, religieuze grondslag
of artistiek inlicht. Daarnaast moet de kunstenaar vrij
zijn aich met gelijkgezinde collega's voor bepaalde doeleinden te verenigen. Het derven van zulke verenigingen
zou een verarming en niet één verrijking van het kunstleven betekenen, en reeds uut -dien hoofde kunnen wij
daar niet voor zijn.
In alle artikelen in diit blad 'tot nu gepubliceerd over de
na-oorlogse organisatie van kunstenaars: en kunstleven
is, weliswaar niet in ideologiisch doch wel in organisatorisch opzicht, veel meer en veel uitgebreider gesproken over het eerste dan over het laatste. Dit is niet
omdait het eerste belangrijker zou zijn dan h«t tweede.
Het tegendeel is waai'. Maar een college dat de leiding
van het kunstleven, van ds kunstpolitiek in dit land op
zich zou kunnen nemen, kan in de concrete vormen
waarin w\j het ons denken, niiet tot stand) gebracht
worden, zolang niet, als eerste voorwaarde ertoe, een
krachtige kunstorganisatie is geschapen, bereid met al
haar krachten het werk van zulk een college te ondersteunen. Bovendien kan zulk een college slechts tot
stand komen, kan het zijn taak slechts dan naar
behoren vervullen, als het wordt opgericht in samenwerking met de Regering, steunend: op een wetgeving
die nog komen moet. Het kan niet uitsluitend! uit het
initiatief van de kunstenaars geboren worden en uit
hun wil alleen de kracht tot handelen putten. Mets de
kunstenaarsorganisaties is zulks wél het geval.
Het zal tot een der voornaamste en eerste taken van de
op te richten federatie van beroepsverenigingen van
kunstenaars behoren, bij de Regering voortdurend aan
te dringen op het treffen van zulke maatregelen, dat
een college als hier bedoeld ingesteld kan worden en aan
het werk gezet. Het zal moeten worden samengesteld
uit vertegenwoordigers van de kunstenaars, van dr
musea, van de instellingen voor kunstonderwijs, van de
kunstverbreidiende verenigingen, van die sectoren van
het maatschappelijk leven, die direct betrokken zijn bij
de kunstproductie en kunstverbreidtog, enz. en tenslotte
natuurüjk van de Overheid. Het zal zich voor zijn werkzaamheden moeten splitsen in secties / en, teneinde snel
en effectief te kunnen werken, geleid moeten worden
door een met grote bevoegdheden beklede beperkte

executieve. Het zal de beschikking moeten hebben over
een bij jaarln'kse begroting vast te stellen budget'.
Het instellen van zulk een college ligt veel meer dan het
oprichten van een federatie als boven bedoeld, op het
terrein der ordening dlie, als helt goed is, op heel het
terrein van het economische en maatschappelijke leven
zal moeten ontstaan. Daarom is hét te verwaohiben, dat
het niet zo snel tot stand zal komen als wensehjk zou
zijn, vooral niet als er een Regering aan het bewind
mocht komen., weiniig geneigd' eindelijk radicaal te
breken met de negatieve houding van de Overheid
tegenover de kunst, die in dit land traditioneel geworden is.
Daarom moeten de kunstenaars er in ieder geval bjj de
Regering op aandringen dat, in afwachting van de
wettelijke maatregelen op grond waarvan zulk een college kan worden opgericht en aan het werk gaan, in
ieder geval het Departement van Onder-wijs, Kunsten en
Wetenschappen zodanig gewijzigd, wordt, dat een Directoraat-Generaal voor Kunsten en Wetenschappen
gevormd wordt, bekleed met grote zelfstandigheid. De
federatie van kunstenaars zou nauwe samenwerking
met zulk een Directoraat-Generaal moeten zoeken,
opdat door die samenwerking de hoge belangen van de
kunst zo goedl mogelijk gediend kunnen worden. Bovendien moeten de kunstenaars van <Je Regering verlangen
dat — ook alweer in afwachting van een eigen budget
voor het bedoelde college — jaarlijks tenminste
evenveel geld voor dte kunatbelangen ter beschikking1 van het
Directoraat-Generaal wordt gesteld, als tijdens de
bezettingsjaren jaarlijks voor die kunst werd uitgegeven.
Het feit, dat dit geld tijdens de bezettingsjaren door
verkeerde handten in verkeerde zakken werd gebracht,
mag niet worden gebruikt als argument om tot de oude
armzalaige fooi voor de kunst terug te keren.

Het Bondgenootschap
der Kunsten
Een van de dingen die het kenmerkendst zijn voor
tijden van overgang, is het feit dat in de periode van
verval, van neergang, de ontwikkeling der maatschappelijke vormen achterblijft bij de mogelijkheden
welke door de vooruitgang van de economie, de wetenschap en/ 'de techniek óók op het gebied van het sociale
leven geboden worden. Een ongelijkmatige ontwikkeling dus van de delen van het geheel, dat menselijke
samenleving heet. In de periode van opgang, van groei,
vereffent zich meer of minder snel het verschil, terwijl
het tijdperk van bloei gekenmerkt worcft door een
rustig evenwicht tussen .de delen van het geheel.
Sluit^de huidige oorïog zulk een periode van neergang
af, fen staan wij dus straks of nu reeds aan het begin
van een nieuwe opgang? Alleen de latere historicus zal
deze vraag kunnen beantwoorden. Thans kan men niet
verder gaan dan vast te steller», dat het overgrote deel,
het goedwillende deel van de mensheid vurig hoopt dat
het zo zal zijn, d'a't we Staan aan het begin' van een
tijdperk waarin het onweer misschien nog wel niet
geheel zal zijn uitgewoed, maar de buien toch allengs
zeldzamer en steeds minder heftig zullen worden —•
buien die een wellicht nog stormachtig voorjaar zullen
doen overgaan dn een zomer van ongekende pracht.
Deze hoop zal slechts in vervulling gaan, wanneer de
vormen der maatschappij weer worden afgestemd op
de mogelijkheden, of beter gezegd de noodzakelijkheden,
van economie, techniek en wetenschap, d.i. in het
.huidige tijdperk der ontwikkeling een bundelen van de
velen tot een groot geheel, een opgaan (wat niet behoeft en niet mag zijn: een ondergaan) van het kleine
in het grote. Het kleine autonome, het individuele zal

worden opgenomen in het grote, plaats maken, voor het
samengaande, het collectieve.
Dit beeld spiegelt zich ook af op het gebied deikunsten. Reed's lang voor de oorlog was onder kunstenaars het verlangen merkbaar naar meer, naar intensiever samengaan. Het besef van de onverbrekelijke
eenheid van de cultuur in het algemeen, van de kunsten
in het bijzonder, werd weer levendiger; het altijd bestaande, doch ih helt jongste verleden in de geest van
•dte kunstenaars op de achtergrond geraakte bondgenootschap der kunsten deed weer zijn rechten gelden.
Het bondgenootschap der kunsten is een zaak van de
geest, heit kan slechts in de geest bestaan. Het vindt
echter zijn stoffelijke uitdrukking in een intensief
samengaan van de kunstenaars van alle beroepen, en
dit kan slechts tot stand) worden gebracht in en door
een krachtige organisatie.
De tijd is thans meer dan ooit rijp om zulk een organisatie te stichten. Wie nadenkt over de vraag hoe zij
opgebouwd moet worden eni hoe zij zal moeten werken,
ontkomt er" niet aan, eerst vast te stellen wat haar
grondslagen moeiten zijn, hoe zij zich te midden der
sameleving heeft te plaatsen. Er moet immers iets
anders, iets beters en vooral iets méér komen dan er
Was, en er mag- geen copie verschijnen van de Kuituurkamer, onzaliger nagedachtenis, on^Nederlands product
van oorlog en bezetting.
Toch zijn de grondslagen eenvoudig vast te stellen:
d e m o c r a t i s c h , in overeenstemming met het tijdsverlangen en met de Nederlandse traditie; z e i fs t a ni d i g eni dus vrij vani inmenging, zowel van de
zijde van de overheid als van die dergenen, welke zo
graag die kunst beldillen; o p e n voor lederen eerlijken
werker op het gebied ener kunst, g e s l o t e n echter
voor hen die de kunstbeoefening maken tot een aanfluiting van alles wat met eer en fatsoen te maken
heeft, gesloten ook voor de schobbers die in de oorlog
een materieel en geestelijk bondgenootschap mei den
vijand hebeni aangegaan; v r i j in dien zin, dat niemand
gedwongen kan en mag worden lid te zijn,
Uit deze grondslagen volgt haar houding tegenover
de samenleving: b e r e i d h e i d tot samenwerking met
een ieder, en in de eerste plaats mét een regering en
plaatselijke of regionale overheden, die bereid zijn tot
samenwerking iten bate van de bevordering der kunst
en van de materiële en artistieke belangen van de
kunstenaars; s t r i j d tegen allen die de kunst belagen
en haar ontwikkeling in de weg staan, de grondvoorwaarden voor haar bloei in de moderne samenleving:
vrijheid van geweten, vrijheid' van meningsuiting en
vrijheid van pers, willen aantasten; a f w i j z i n g van
alle ontbindende krachten in de kunsten zowel als in
de samenleving; a c t i v e r i n g en aantrekking van
alle krachten en hulpmiddelen -welke kunnen dienen om
de bloei der kunsten te bevorderen en met de kunsten
de geheele cultuur van het Nederlandse volk omhoog
te stoten.
De vraag is nu, hoe zulk een organisatie van kunstenaars zou kunnen worden; opgebouwd', op zodanige
wijze dat zij het lidmaatschap kan verzekeren voor een
ieder, die er recht op heeft lid te zijn; aan haar leden
volkomen mediezeggingschap in alle vragen van het beleid en. In het beleid zelve kan verzekeren, haar vertakkingen over hejt gehele land kani leggen en toch mogelijkheden, vereist voor een soepele en snelle werkwijze
kan bezitten.
In de eersite plaats zal de organisatie er op gericht
moeten zijn de fouten van het verleden te ontgaan. De
grootste dezer fouten zijn, kont samengevat, deze: versnippering der krachten in talloze organisaties, die
ieder voor zich streden om een plaatsje onder de zon en
er in meer of minder maite naar streefden als beroepsorganisatie althans een deel der kunstbroeders te vertegenwoordigen; het gebrek aan eenheid niet alleen in

organisatorische zin, maar ook en vooral in doelstelling; het gemis aan afbakening der grenzen en de taken
tussen de algemene beroepsverenigingen en de verenigingen met een bijzondere doelstelling; het ontbreken
van een overkoepelend orgaan, waarin de gemeenschappiijke inzichten van> alle kunstenaars zich kunnen
kristalliseren en dat hun algemene, belangen, behartigt.
Wat dit laatste orgaan betreft, is in hot begin van de
oorlog gepoogd in de Nederlandse Organisatie van
Kunstenaars (N.O.K.) zo iets tot stand te brengen.
Enerzijds echter miste deze poging het doel, omdat de
grondslag noch in organisatorisch noch in theoretisch
opzicht juist gezien werd en anderzijds wijl zij, opgericht onder de druk der tijdsomstandigheden), een sterk
autoritair karakter droeg, en reetiis daarom alle aantrekkingskracht voor de kunstenaars moest missen.
Het kleine is de bouwstof voor heit grote. In overeenstemming daarmede zal nu de gehele organlilsatie moeten
berusten, op Gewestelijke Kringen, welke in iedere tak
van kunst gevormd moet worden als onderdelen van de
éne beroepsvereniging welke in ieder kunstvak, met
uitsluiting elke andere b e r o e p s vereniging in hetzelfde vak, moet worden opgericht. Deze Gewestelijke
kringen, welke plaatselijk of regionaal gevestigd kunnen
zijn, dienen Gewestelijke Federaties te vormen door de
aaneensluiting van de Kringen dier beroepsverenigingen welke in één Gewest gevestigd zijn. De, Kringen
behartigen, onder hoofdleiiding van het bestuur der beroepsorganisatie, de plaatselijke of regionale belangen
van hun kunst en hun beroep; de Gewestelijke Federaties behartü'geni de belangen van de kunst in het
algemeen en de gezamenlijke belangen van alle kunstenaars (ook alweer in plaattselijk of regionaal verband
en onder hoofdlei'ding van de grote Federatie) en
leggen en onderhouden plaatselijk of regionaal het
contact met het kunstlievemde publiek, kupstverbreidenide verenigingen e.d. en natuurlijk met de overheid.
Gewestelijke Kringen en Gewestelijke Federaties
vormen aldus tezamen Gewestelijke Kunstkringen, wier
veelomvattende taak ligt op het gebied van hét algemene kunstleven.
De Gewestelijke Kringen van een beroep vormen tezamen de grote eenheids-beroepsvereniigïng, aan het
hoofd waarvan het algemene bestuur staat. Als schakel
tussen dit bestuur en de GewesteUjke Kringen staat
dan nog de Raad van Gewestelijke Commissarissen.
Er dienen achit beroepsverenigingen te zjjn, waarbij of
waarbinnen, naar gelang van de behoeften en de eigenaardigheden vam helt beroep, afzonderlijke groepen voor
onderdelen van het beroep gevormd kunnen worden.
Deze beroepsverenigingen zullen of opnieuw gesticht óf
uit reeds bestaande verenigingen moeten voortkomen.
De acht verenigingen waaraan gedacht wordt, zijn die
voor de architecten, de beeldende kunstenaars, de
cineasten, de danskunstenaars, de letterkundigen, de
toneelkunstenaars, de toonkunstenaars, de beoefenaars
der sier- en nijverheidskunst.
Al deze beroepsverenigingen zouden zich moeten verenigen tot een grote Federatie van Beroepsverenigingen
van Kunstenaars. Iedere beroepsvereniging wg'Bt een
aantal leden aan, welke zitting nemen in de Federatie,
en deze vertegenwoordigers stellen uit hun midden een
Federatliébestuur samen. Voor deze federatie ligt een
veelomvattende taak in het verschiet. In de eerste
plaats zal zij, bekroning van het bondgenootschap der
kunsten als zij is, de ontwikkeling der kunst in volle
omvang dienen te. bevorderen. Daarnevens zal zij het
contact tussen kunstenaar en samenleving hebben te
versterken en bovendien — en zeker niet in de laatste
plaats — die ideële en materiële belangen welke alle
kunstenaars gemeen hebben, moeten behartigen.
De middelen welke de Federatie kan toepassen om deze
veelomvattende taak te vervullen, zijn vele, Daar is het
in het leven roepen, het medewerken aan en het steunen

van instellingen en organisaties van kunst en kunstbeoefening; het versterken, bij de kunstenaars, van het
inzicht dat zij eert voorname functlie in de samenleving
uitoefenen, waarvan de juiste vervulling voor de
samenleving van grote betekenis is; de samenwerking
tussen overheid, volk en kunstenaars versterken; er
voor zorg dragen dat in ieder beroep op de juiste wijze
wordt uitgemaakt wiie als beoefenaar van een bepaalde
tak van kunst wordt toegelaten en toezicht houden op
de naleving daarvan; die Regering voorstellen te doen
om te geraken tot titel- en beroepsbescherming, vooral
in die beroepen waarin aan zulk een bescherming behoefte bestaat; het oprichten, voor zover nodig in
samenwerking met de Regering, van sociale fondsen
ten behoeve van de kunstenaars en hun betrekkingen
en hot beheren van die fondsen; het ijveren voor het
instellen of verbeteren van het onderwijs in kunstbeoefening en kunstbegrijpen aan alle daarvoor in aanmerking komendie inrichtingen van onderwijs; het
medewerken aan het verbeteren en uitbreiden van het
onderwjjs aan aankomende kunstenaars; enz.
Het zou, in het bestek van dit artikel, te ver voeren
Uitvoerig na 'toe gaan op welke wijze de organisaties en
de Federatie in onderdelen georganiseerd moeten worden en werken moeten. Zowel organisatBe als werkwijze
zullen bij die verschillende verenigingen onderlinge afwijkingen) vertonen, omdat zij geregeld moeten worden
naar behoeften en bijzondere omstandigheden van ieder
beroep. Er z$n echter dingen welke zij alle gemeen
moeten hebben en dat zijn: in iedere organisatie gelijke
rechten en plichten voor alle leden; onderwerping van
alle leden aan de gestelde regelen, zowel betreffende
het beroep als aangaande de organisatie; verkiesbaarheid van alle leden voor alle functies en vertegenwoordigingen (behalve in de eerste tijd) en plicht zich voor
zulke functies of vertegenwoordigingen beschikbaar te
stellen.
Gezamenlijk zullen de beroepsverenigingen onder leiding van de Federaifcüe, moeten ijveren voor het instellen
(op wettelijke grondslag) van een college (Raad voor
de Kunst) dat het algemene kunstleven in Nederland
kan beïnvloeden, coördineren en de te voeren kunstpolitiek kan vaststellen. In dat college zullen de kunstenaars sterk vertegenwoordigd moeten zijn, en zij
zullen zich krachtig moeten inspannen om daarin het
hoogst bereikbare na te streven.
Samenvattend moet er de nadruk op gelegd worden
dat het bondgenootschap der kunstenaars moet berusten op de volgende inzichten, dat:
a. Het voor samenwerking met overhead en maatschappij noodzakelijk ds, dat er in iedere tak van kunst
één door de overheid erkende beroepsvereniging bestaat,
die echter volkomen onafhankelijk moet zijn en bereid
onder alle omstandigheden voor de belangen van kunst
en kunstenaar op te komen.
b. Het lidmaatschap vrij moet zijn, doch de uitoefening
van het beroep bij hetgeen de kunstenaar doet of vervaardigt dn of voor de openbaarheid, gebonden zal zijn
aan regelen en normen vastgesteld door de vereniging,
voorzover nodig door de overheid goedgekeurd.
c. Het lidmaatschap, een sociale plicht van lederen
kunstenaar is, zowel tegenover de gemeenschap der
kunstenaars, als in verband met de functie der kunst
in de samenleving.
d. De toelating tot het lidmaatschap uitsluitend dient te
geschieden volgens door de beroepsvereniging zelf vast
te stellen normen van vakbekWaamhid en integriteit.
Waar nodig dienen deze normen doqr de Regering te
worden gesanctioneerd.
e. Het instellen van één b e r o e p s vereniging voor
iedere tak van kunst, niet mag beperken de vrijheid
van de kunstenaars zich voor het behartigen van
bijzondere kunstbelangen of op grondlslaag van religieus^

politiek of artistiek inzicht in andere verenigingen te
organiseren.
f. De beroepsverenigingen zich niet moeten beperken tot
het verband onderling en met het kunstleven, doch ook
open oog moeten hebben voor het belang dat er voor de
beroepsgenoten en het beroep in gelegen kan zijn, de
noodzakelijke verbindingen tot stand te brengen met
organen, beroepen en bedrijven, welke op enigerlei wijze
deel hebben aan het tot stand komen of openbaar maken
van het kunstproduct.
Op dlie wijze zal een vrij, hecht en sterk bondgenootschap 'der kunstenaars te verwerkelijken zijn, mits ook
bedacht wordt dat het voor de moeilijke penoae van
opbouw, tijdens de verwarde economische, politieke en
sociale omstandigheden waarin ons volk direct na de
oorlog zal verkeren, noodzakelijk i.s de leiding van het
geheel en de onderdelen te leggen in handen van hen,
die ook in de afgelopen jaren door hun gedrag en houding bewezen hebben in staat te zijn het eigen belang bij
het algemene te kunnen ten achter stellen, leiding te
kunnen geven, en deswege het vertrouwen van hun
vakgenoten verdienen.
Moge dan zulk een bondgenootschap, deze zo hoog
nodige samenwerking van allen voor allen, spoedig tot
stand komen, in, het belang van de kunst, de kunstenaars en het Nederlandse volk.
Eind April 1945.

Naar twee kanten
De vaststelling dat de architectuur de meest gebonden
aller kunsten is, is zozeer gemeengoed geworden, dat
het welhaast een gemeenplaats lijkt hst nog eens te
zeggen. Toch is het niet overbodig het hier nog eens te
herhalen, omdat tengevolge van deze eigenschap van
de bouwkunst, haar beoefenaars een bijzondere plaats
te midden der beoefenaars der andere kunsten innemen.
Het is natuurlijk waar, dat iedere kunst een bijzondere
plaats te midden van het geheel der kunsten inneemt en
dat ieder beroep zijn eigenaardigheden kent, zowel naar
het eigen innerlijk als naar de kant van de verbinding
met de samenleving. Doch in geen enkele kunst beheerst
die laatste kant, de verbinding met de samenleving, zozeer de uütinigsmogelijkheden der kunst als bij de
bouwkunst.
Deze verhouding vloeit niet alleen voort uit het feit dat
de bouwkunstenaar alleen produceren kan, d.w.z. werkelijk bouwen kan, na een Opdracht uit de samenleving
te hebben ontvangen. Dit vormt het ware wezen van
het dienende karakter van de kunst, en geen rechtgeaard architect zal deze omstandigheid als een rem voor
eigen ontplooiing of die van zijn kunst gevoelen, vooropgesteld dan, dat de opdracht een werkelijk bouwkunstige opgave geldt. Integendeel, hij weet dat het
juist deze dienende functie is die zijn kunst, onafhanke-,
lijk van de wil harer beoefenaren, doet worden tot de
„spiegel der samenleving", 'die zij met recht heet te zijn.
And'erte echter staat het met de andere tak van gebondenheid, de tak waardoor niet zozeer de architectuur
als kunst, dan wel de architect als verwerkelijken van
zijn geestesproduct gebonden wordt. Hier wordt niet
gedacht aan de gebondenheid aan constructie-mogelijkheden en de beperkingen in materiaalkeuze, doch wel
aan de afhankelijkheid van hen die in samenwerking
met den architect het bouwproduct moeten voortbrengen. Daarbij komen veel mensen te pas, verdeeld over
tal van beroepen, optredende in velerlei functie.
In vervlogen tijden was de bouwmeester in de werkelijke
zin van het woord d e m e e s t e r ' van h e t "
b o u w e n . Dat is in de loop der tijden en vooral in de
laatste eeuw, waarin ook het bouwen meer en meer
industrie werd, sterk veranderd. Steeds meer werd de
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architect teruggedrongen naar de plaats van uitsluitend
ontwerper, en dikwijls kwam hij zelfs in die functie
nauwelijks of in het geheel niet te pas bij het bouwen.
De armelijke en veelal minderwaardige bouwproducten
die onze steden en dorpen ontsieren, getuigen van de
verarming die onze cultuur daardoor onderging.
.Reeds jaren voor de oorlog waren de architecten er
zich van bewust, diat ernstig gepoogd moest worden
andere verhoudingen in het bouwvak tot stand te
brengen, ten, einde door een gezonde .samenwerking van
alle bij dat vak betrokkenen tot een beter bouwproduct
te komen. Al zal de industriële ontwikkeling van het
bouwbedrijf niet zijn tegen te gaan, al moet zelfs verwacht worden <Jat deze ontwikkeling in snel tempo zal
voortschrijden, zulks behoeft niet te verhinderen dat ten
bate van het verkregen van een beter bouwproduct
(een cultureel belang van de eerste orde), maar niet
minder ten bate van de verzekering van een menswaardig bestaan van alle werkers in het bouwbedrijf, gestreefd wordtt naar sterke en weldoordachte samenwerking van alle er bij betrokken gVoepen, van de architecten als de natuurlijke leiders, tot de ongeschoolde
arbeiders toe.
Het was mede deze gedachte die leiding heeft gegeven
bij de fusie der drie grote architecten^organisaties,
welke in 1940 tot stand kwam. Het was ook deze gedachte die aanleiding heeft gegeven tot het initiatief
van het bestuur der nieuwe architectenvereniging van
toen, om door een speciale commissie de „corporatieve
ordening" in het bouwvak ite laten bestuderen. Men mag,
zoals de schrijver van duit artikel, deze poging veroordelen omdat zjj trachtte gebruik te maken van de tendenties der nationaal-socialistische en fascistische
„orde" en omdat zelfs niet geschroomd werd samen te
werken met notoire vertegenwoordigers dier tegen ons
nationale belang gerichte stromingen, erkend moet
worden dat de pogingien om tot ordening in het bouwbedrijf te komen, op zichzelf toe te juichen zijn. Of dia
ordening er moet komen op een corporatieve grondslag,
dus on verticale zin, dan wel \ op grondslag van vrijwillige samenwerking onder gelijkwaardige zeggingschap van alle betrokkenen, ia een kwestie die nader
uitgezocht moet worden en, naar onze mening, in een
democratie niet anders dan .in de laatste zin beslist
kan worden.
Doch hoe dan ook, als de architecten er straks toe zullen
overgaan hun beroeps-organisaltie opnieuw op te
bouwen, dan rullen zij er zeker op bedacht moeten zijn,
dat het een der belangrijkste taken der vereniging zal
zjjn, met alle kracht mede te werken aan de industriële
en maatschappelijke ordening. Doch van niet minder,
ja zelfs nog hoger betekenis zal zijn: haar taak mede
te werken aan het tot stand komen ener ordening op het
gebied van de cultuur, in hot bijzonder op dat van de
kunst. Want als beoefenaars van een kunstvak, zujlen
de architecten niet minder dan de andere kunstbeoefenaars moeten streven naar de erkenning van de sociale
positie van de kunstenaars, naar de bescherming van
hun beroep (dit klerrtt voor hen wel in bijzondere mate)
tegen de beunhauerij, naar de bevordering der kunst in
het algemeen. Doeleinden, welke ook de oude architectenvereniging, de B.N.A., zich stelde, doch op het beperkte plan van het eigen beroep, en in ieder geval veel
te weinig in een broederlijk samengaan met de andere
kunsten.
Daarom is het noodeakeUjk dat, wanneer straks de oude
B.N.A. tot nieuw leven wordt gewekt, deze organisatie
toch iebs anders, iets meer zal moeten zijn dan de oude.
Wil zij de organisatie zijn waardoor het architectenberoep v o l l e d i g zijn sociale en aestheitische taak zal
kunnen vervullen, dan moet zij er in d© eerste plaats
naar streven alle ernstige en erkende beroepsbeoefenaars in zich te verenigen, deze tot een zo getrouw
mogelijke beroepsbeoefening te brengen, hun rechten,

maar niet minder hun plichten vast te stellen, en zowel
naar buiten als naar binnen alles 'te doen om de vakgemeenschap der architecten op het hoogst denkbare peil
te brengen en de kunst, alsmede de kunde van het
bouwen weer op de aanzienlijke plaats te brengen waarop zij van oudsher recht hebben.
,
Tot de plichten der leden zal zeker moeten behoren
hun vakbekwaamheid steeds te verbeteren. Daartegenover moet staan het recht op werk waarin zij zich naar
de mate van hun gaven kunnen ontplooien. Het zal hun
plicht zijn de artistieke vrijheid van anderen onaangetast te laten; zij -zullen recht nioeten hebben op eigen
artistieke vrijheid. Eigen en collectieve artistieke en
technische inzichten zullen zij ondergeschikt moeten
weten te maken aan het algemeen belang, en recht
zullen zij moeten hebben op deelneming aan de collectief
tot stand te brengen werken.
Om deze rechten en plichten te kunnen verzekeren en
te kunnen opleggen, zal de organisatie moeten streven
naar bindende regelen, voorschriften én bepalingen bij
de uitoefening van het vak, naar beroeps- en titelbescherming, naar goede vakopleiding, naar een goede
werkverdeling onder de architecten' — met eerbiediging
(doch rekening houdend met het algemeen belang) van
de vrijheid van opdrachtgevers in de keuze van hun
architect — naar de inschakeling van particuliere architecten bij het bouwen van overheidB- en gemeenschapsgebouwen, naar regeling van het medewerkerschap en
toewijzing, vooral van overheidsopdrachten, aan nietzelf standig gevestigde architecten, naar instelling en op
juiste wijze regelen van prijsvragen, naar het instellen
van studiebeurzen en -prijzen, naar bevordering van
een planmatige, op de behoefte gerichte, doelmatige en
schone woningbouw en —> in het algemeen — naar een
technisch en architectonisch welverzorgcDe wederopbouw
van onze verwoeste dorpen en steden.
Om dit alles te kunnen doen, zal de beroepsvereniging
zich moeten bewegen naar de maatschappelijke kant, op
het gebied der bedirijfsordening dua, maar stellig niet
minider naar de culturele kant, naar de samenwerking
dus met de beroepsorganisaties der andere kunsten. Dit
laatste zal het beat: en het intensiefst kunnen gebeuren
door aansluiting bjj een federatie van beroepsverenigingen voor kunstenaars, en door deel te nemen aan
een college dat h«t kunstleven en 6e kunstpolitiek zal
leiden en beheersen.
Naar twee kanten dus! Mogen de architecten h^k belang van deze zaken inzien, mogen velen bereid geworden zign een deel van hun tijd en energie te wijden
aan de opbouw en uitbouw van hun beroepsvereniging,
tot heil van hun kunst, tot heil ook van hun eigen
sociaal en economisch belang.
Eind April 1945
'

Als jonge kunst, welke echter een ongewone mate van
populariteit geniet, maakt de Cinematografie wel heel
in het bijzonder aanspraak op een zorgvuldige leiding
en organisatie, willen de vele en ontzaglijke mogelijkheden die zij zowel op algemeen-cultureel als op
speciaal-artistiek gebied behelst, enigermate tot hun
recht komen. Tot nu .toe is heit hiermee in ons land dieptreurig gesteld geweest, en dit had velerlei oorzaken,
die hier slechts in het kort kunnen worden opgenoemd.
Film was nagenoeg geheel import, en in precies dezelfde rnate „een zaakje". Men zag daarin sleclïts een
vermakelijkheid, en de exploitatie van deze vermakelijkheid was ter hand genomen door lieden van een bijna
berucht geworden slag, die uitsluitend commerciële en
plat-materialistische bedoelingen hadden, en aan alles
eerder dachten dan aan de vervulling van maatschappelijke of culturele plichten. Zij pasten hun import en

hun theaters aan bij de laagste volkssmaak, en hadden konden vinden; dit is dan ook nimmer geschied, en aan
slechts één zorg: hun portemonnaies bhjvend te spekken een eigen organisatie kwamen zij evenmin toe. Thans
door zich bij het grote publiek dn het gevlei te echter blijkt de tijd meer dan ooit rijp hiervoor, want
niet alleen zal de vlucht welke de cinematografie in de
houden.
In deze funeste houding werden zij doorgaans gesteund naaste toekomst nemen zal, haar geweldige ontwikkedoor de Overheid, d!ie alleen al op dit gebied heel wat ling uit het recente verleden nog verre overtreffen, maar
meer revenuen aan „vermakelijkheidsbelasting" trok, zij zal juist in ons land nog een heel bijzondere functie
dan zij aan steun en subsidies voor alle andere kunsten te vervullen krijgen als opvoedings- en ontwikkelingsbij elkaar besteedde; en overigens zag het Departement factor, zowel bij de geestelijke als bij de materiële
van Binnenlandse Zaken waaronder het filmwezen wederopbouw van ons land; als modern leermiddel bij
ressorteerde — zeer ten onrechte, daar het organisch een nieuw in te richten schoolonderwijs; en — stellig
bij O. K. en W. behoort — maar één taak op dit gebied: niet in de laatste plaats — als middel van populaire en
te waken dat er geen „verkeerdheden" ( daaronder ver- wetenschappelijke cultuurverbreiding in binnen- en
jatond men vooral schunnig- en talotigheden) vertoond buitenland. Dit alles nog afgezien van de betekenis van
werden. De hiertoe ingestelde Keuringscommissie paste de film als kunstwerk.
op haar wijze allerlei normen toe, behalve juist aesthe- Binnen het kader van een grote Federatie van kunstetische of artistieke (geen van haar leden bezat daar- naars-beroepsverenigingen zou een aparte vakgroep van
voor ooit enige bekwaamheid) en het resultaat van cineasten dan ook inderdaad op zijn plaats zijn. Het
haar knip- en plaksysteem was er dan ook dikwijls aantal eigenlijke cineasten moge misschien betrekkelijk
klein zijn, de film is zulk een veelzijdig gebied en met
naar!
Om van de zijde van het publiek uit tegen deze mis- de filmproductie, die krachtens haar eigen wezen altijd
standen ie*s te ondernemen, werd indertijd die „Filmliga" op collectieve werkzaamheid aangewezen is, zijn zovele
opgericht, die stellig, vooral in haar beginjaren, veel personen rechtstreeks-scheppend gemoeid, ook zonder
nuttig werk verricht heeft voor de aesthetische bewust- dat zij in de traditionele zin tot de „kunstenaars" gemaking van de filmliefhebbers. En hoewel ontijdig ter rekend worden, dat er al zó een honderdtal namen te
ziele gegaan — want nog altijd bestaat er behoefte noemen zijn, die ongetwijfeld in ©en dergelijke organiaan zulk een organisatie vanuit het publiek — zal het satie zouden thuishoren. Daarbij vallen immers te reke«steeds haar grote verdienste blijven, dat zij het eerst nen: productie- en opnameleiders, regisseurs en
een aantal jonge enthousiasten door contact met het scenario-schrijvers, tructiekenaars en cutters (zij die
buitenland er toe heeft weten te inspireren, zelf ook voor de artistiek zo belangrijke montage zorgen),
eens aan de camera te gaan staan, en aldus als avant- camera- en geluidstechnici, componisten van filmmuziek
met haar aparte eisen, synchronosators en wellicht zelfs
garde een aanvang te maken met het leggen van de
ook filmacteurs, als wij eenmaal zover zouden komen
eerste grondslagen voor een eigen Nederlandse filmdat deze, zoals het hoort, zich specialiseren en niet
kunst.
te hooi en te gras van cabaret, toneel of revue
Daarmee stonden deze jonge cineasten echter lijnrecht meer
gerequireerd worden, wat meestal 'ten nadele van de
tegenover de commerciële belanghebbers, die geen heil film
kunst geschiedt!
zagen in hun nieuwlichterij en experimenten, en die, Zoalsals
al deze uiteenlopende beroepen elkander aanvullen
toen zij zelf munt dachten te slaan uit d'e mogelijke en vinden
in het éne filmproduct, zo moeiten ook hun
voorkeur van de grote massa voor filmproducten met belangen, daar
waar zij als cineasten-belangen parallel
een eigen Nederlands stempel, met een reeks wanstal- lopen, in één organisatie
worden opgevangen. Van zulk
tige succesfüms voor den dag zijn gekomen, düe nog
organisatie zal het de eerste taak moeten zijn,
jaren angstaanjagend zullen blijven om hun platvloerseL een
niet incidenteel, maar e e n s en v o o r g o e d zorg
inhoud en hun rammelende makelij, en die er In hoofd
zaak debet aan zijn, dat men van bevoegde zijde voor te dragen voor het ontstaan van een reële bestaansvoor al deze figuren. En wel door te
lang het geloot verloor in de mogelijkheden van een mogeüjikheid
werken aan de grondvesting van een eigen, nationale
eigen Nederlandse filmkunst
filmproductie, die tevens nonmien zal bieden waaraan de
Niettemin is een betrekkelijk klein gebleven aantal eisen van de filmünport en van het bioscoopbedrijf gecineasten voortgegaan niet werken, geïsoleerd en met toetst kunnen worden.
veel zelfopoffering en moeilijkheden, daar zij in de Ned.
Bioscoopbond, de /machtige organisatie van filmver- Het spreekt vanzelf dait dit ïiele filmmiddel van jzeker
minder gewicht is als de twee andere grote publihuurders, theaterexploitanten en grote productiebe- niet
drijven, feitelijk niet thuishoorden, maar voor het vol- citeitsmiddelen: de pers en de radio. Zo de Staat deze
tooien en rendabel-maken van hun scheppingen itoch wel laatste onder haar hoede dienlt te nemen, dan niet
degeJsgk afhankelijk waren van deae bond. Dit laatste minder de film, en heel in het bijzonder de eigen
is jammer genoeg het geval geweest, want onze cineas- Nederlandse schepping van films. In samenwerking met
ten hebben een uitermate belangrijke taak: het stichten de Staat zullen de cineasten door middel van hun vakvan een eigen Nederlandse filmkunst en het waken over vereniging als verbindingsorgaan tussen kunstenaarsde asthetische en artistieke belangen van het filmwezen individuen en de gemeenschap met de Overheid aan het
in het algemeen. Men zou kunnen zeggen, dat zij bij hoofd, dit ideaal moeten trachten te verwezenlijken. Dat
uitstek de dragers zijn van het kunstzinnig geweten der het te verwezenlijken zal zijn, en spoedig genoeg, staat
cinematografie in ons land. Zij hebben dos een dubbele buiten kijf, mits er maar voldoende eendracht en geplicht: Ie. een scheppende, om te geraken, tot een natio- meenschappelijke activiteit ia.
nale f i l m k u n s t die technisch 'tenminste staat op Stellig zal daarnaast ook invloed moeten uitgeoefend
het huidige internationale peil, en die zal kunnen uit- worden op het gehalte van de fümimport, op de samengroeien tot een nationale f i l m i n d u s t r i e welke stelling en de normen van de helaas onontbeerlijke
aan alle redelijk te stellen culturele en sociale eisen be- fihnkeuringsdienst, op de her-oriëntering ook van de al
antwoordt; en 2e. een ordenende, om te zorgen dat de te exclusief op het commerciële gerichte Bioscoopcommerciële belangen welke nu eenmaal onafscheidelijk bond. Er zal een Filmraadl moeten komen, die in.' deze
met film en' bioscoop verbonden zpn, de stellig niet leidende en ordenende bevoegdheden krijgt, welke bij
minder zwaar wegende kunstzinnige belangen niet de Bioscoopbond allerminst veilig zouden zijn, maar
langer in de weg staan of totaal verdringen, zoals tot waarin, zowel de exploitanten (met hun belangen) als
de cineasten (eveneens met hun belangen, doch vooral
nog toe het geval was.
Gelijk gezegd, was de Ned. Bioscoopbond nu niet be- met hun idealen) vertegenwoordigd moeten zijn. Ook
paald de plaats waar de vaderlandse cineasten elkaar zal gestreefd moeten worden naar verbetering van de
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WIJ, beeldende Kunstenaars
Nu de bevrijding nadert of er mogelijk al is, dienen wrj,
kunstenaars, ons toe bezinnen op wat komen gaat. De
vandalen hebben grondig huisgehouden. Hun schendende hamd strekte zich uit naar alles, om heit te verkneden
in Duitse Nazi-geest. Bijna was ons volksbestaan uitgewist. Bijna! Want de ziel was niet dood. Die leefde in
het verzet van de kunstenaars tegen een oneigen en
opgedrongen instelling als de Kultuurkamer. Aan hen,
en aan de slachtoffers die vielen, zijn wij verplicht een
betere toekomst op te bouwen. Geen lapwerk, niet alleen
herstellen, maar vernieuwen. Beter dan voorheen, nu
wij toch van voren af aan moeten beginnen. Wat bruikbaar of goed was, zullen wij herstellen, maar de fouten
dienen vermeden te wtorden. Een van die fouten was: de
onverschilligheid van de regering ten opzichte van de
kunst.
De toekomstige regering zal op het isitandpunt moeten
staan dat geen volk, geen samenleving kan bestaan
zonder kunst. En wanneer zij dat standpunt niet inneemt, zullen wij kunstenaars met onze houding haar
daartoe moeten dwingen. Neemt zij dat standpunt
echter wel in, dan zullen vroegere lapmiddelen niet meer
nodig zijn, maar zal in samenwerking met de kunstenaars ons cultuurleven zich belangrijk kunnen ontplooien. De tweede belangrijke verbetering zal van
onze kant moeten komen, en zo wij willen, ligt die in
onze macht. Namelijk het vormen van één alle kunsten
en kunstenaars omvattende organisatie. Wanneer regering en kunstenaars dit beide willen, zijn alle verdere
verbeteringen mogelijk.
Niet langer de versnippering in talloze verenigingen, die
elkander bovendien nog beconcurreerden. Neen! Alleen
één organisatie kan in samenwerking mot de regering
ons cultuurleven in helt belang van ons volk opvoeren
tot grote hoogte. Alleen van zulk een organisatie kan
invloed uitgaan op de regering. Dat daarbij in geen geval de Kultuurkamer, die bovendien tot niets in staat
bleek, als voorbeeld strekt, spreekt vanzelf. Géén dwang
op onze persoonlijkheid. De beoogde organisatie zal in
ware zin democratisch moeten zijn. Ja, er zal zelfs volkomen vrijheid van
moeten zijn, om naast de grote organisatie op grond
religieus, politiek, of aesthetisch inzicht verenigingen te vormen van beeldende kunstenaars.
Maar van de grote organisatie dient een ieder lid te
zijn. En in het belang van het cultuurleven, ons beroep,
alsook om de samenwerking met de regering, zullen
aan het .lidmaatschap eisen moeten worden gesteld, o.a.
normen van vakbekwaamheid. Ook is het vanzelfsprekend, dat in deze organisatie alleen zij een leidende
functie kunnen bekleden, die door hun gedrag in de
afgelopen oorlogsjaren getoond hebben over voldoende
beginsel- en karaktervastheid, beleid en stellig ook
dapperheid te hebben beschikt. Ook zal de houding van
de leden in die jaren getoetst imoeten worden door een
ere-raad. Bestaande verenigingen, die een te laken houding hebben getoond, moe'ten worden ontbonden en hun
gangbare filmjournaals, naar betere en algemenere toepassing van de onderwijs- en ontwikkelingsfilm, en
zeker ook naar een doelmatige opleiding van jongere
krachten, welke een groeiende filmindustrie in ons land
hoog nodig zal hebben.
Voor een jonge cineasten-vakvereniging taken genoeg!
En er zijn er nog vele andere, die niet werden opgesomd. Het woord zal thans echter aan de cineasten zijn,
die eindelijk, na een strijd van welhaast twintig jaren,
de kans hebben van vrijbuiters en kapers tot reders en
gezagvoerders te promoveren. De admiraliteit die hun
hiertoe de gelegenheid geeft, zal de geschetste beroepsorganisatie moeten zijn.

kapitaal moet beschikbaar gesteld worden voor het
algemeen cultuurbelang.
Als wij onze ogen nu nog even van de toekomst richten
op de vooroorlogse tijd, dan is het niet moeilijk een
programma op te stellen vani noodzakelijke verbeteringen. De beschikbare ruimte laat niet toe dit volledig
te doen. In het kort vallen maar enkele te noemen.
Instellen van een tentoonsitellingsraad, waardoor medezeggingschap in alle door Rijk of Gemeenten in te
richten nationale en internationale tentoonstellingen.
Medezeggingschap inzake kunstonderwijs en kunistopvoeding, inzake herziening en toepassing der auteursrechten, 'inzake opdrachten en aankopen door Gemeenten, Rijk en musea. Medezeggingschap in, en toezicht
op alle reproducties die als kunst worden uitgegeven.
Toezicht op de fabricage van alle materialen, die voor
het maken- van beeldende kunst noodzakelijk zijn.
Verder zullen wij van de regering moeten eisen:
In ruimere mate aankopen dan voorheen en het nemen,
van stimulerende maatregelen door Rijk en Gemeenten»
alsook het beschikbaarstellen van meer geschikte tentobnatelliagsruimten in alle delen van ons land. Uitbreiding van het Voorziendngsfonds tot verzekering van.
de aangesloten kunstenaars, ter ondersteuning bij nood,
bij ziekte en bij overlijden en ter verzorging van wedu-i
wen en wezen. Het stichten van herstellingsoorden.
Mogelijk kan binnenkort dit programma uitgebreidergelanceerd wordlen. Voorlopig blijkt uit deze droge opsomming al genoeg het belang om een grote, sterke
organisatie te stichten. Laten wij kunstenaars nu ein~
delijk eens gaan beseffen, dat het beter is mede te be-schikken, dan o v e r o n s te laten beschikken. Wij
beginnen met een schone lei voor een schone taak. De.
tijd is rijp, werkt dus allen mee, het is uw sociale plicht!

EEN BUNDELING
van Dichters en Schrijvers
In ons land bestonden tot nog toe een drietal instellingen,
waarin onze letterkundigen als zodanig thuishoorden^
Ieder van deze instellingen behartigde echter slechts
een gedeelte van de belangen waarvoor een goedte orga~
nisatie van schrijvers en dichters behoorde op te komen.
De meeste bekendheid genoot de Leidse Maatschappij
der Ned. Letterkunde, waarin toch het aantal echte
letterkundigen (dichters, romanciers, novellisten en.
essayisten) nauwelijks overheersend genoemd mocht
worden. Bij ontstentenis van een Academie van.
K u n s t e n en Wetenschappen, gelijk deze in de
meeste beschaafde landen gevonden worden, heeft de
oude Maatschappij een deel van de functies van een.
dergelyk instituut van gelauwerden trachten over te
nemen, door de samenwerking van geleerden en letter^
kundigen op het gebied der geesteswetenschappen ta
bevorderen, zich met verbetering van het onderwijs, o.a,
in de geschiedenis, te bemoeien, en een belangrijke
bibliotheek te beheren, publicaties te bewerkstelligen,
en prijzen uit te loven. Doch zij was allerminst een.
beroepsvereniging en pretendeerde dit ook niet te zijn;
haar lidmaatschap bleef een onderscheiding, die lang;
niet alle schrijvers te beurt viel en evenmin door allen,
geambieerd \Verd. Met de jeugd en het groeiende, mei
het literaire pionierswerk had zij nooit veel te maken.
Een meer internationale dan wel landelijke reputatie^
genoot de P.E.N.-club, die eenvouciigewg „publicisten"
verenigde in een soort van cercle, welke zich zowel met
ideële als met materiële vakbelangen bezighield. Na de^
vorige oorlog ontstaan als „verbroederingslichamen'^
zijn menige secties van de P.E.N.-club, en dat geldt
speciaal voor Nederland, in de loop der jaren ver~
waterd; en wat eerst als ^een club bedoeld was van.
„Poets, Essayists, Novelists'' werd van lieverlede een.

nogal willekeurige groepering van publicisten, journalisten, schrijvers en vertalers van diverse pluimage,
wier voornaamste activiteit culmineerde in een jaarlijks
congres in een van 's werelds hoofdsteden, met veel
gepraat, nog meer officieel gedoe en •— tot nog toe —
weinig practische resultaten. Hoe groot niettemin de
mogelijkheden van de P.E.N.-club mogen zijn, als
landelüke beroepsorganisatie kan zij weinig te
betekenen krijgen, daar zg uit de aard van haar opzet
en inrichting weinig aandacht zal kunnen besteden aan
de letterkundige vakbelangen in strikte zin, welke nu
eenmaal in menig hoofdpunt sterk afwijken van die der
„publicisten" tout court, en ook oneindig veel meer
omvatten.
De eigenlijke beroepsvereniging der schrijvers was de
Vereniging van Letterkundigen, waarvan iedereen lid
kon zgn, die in boekvorm gepubliceerd en daarbij een
redehjkie mate van vakmanschap betoond had. Althans,
de Ver. v. Letterkundigen zou de eigenlijke beroepsvereniging dienen te z\jn. Doch dit liet in het verleden
veel te wensen over, al'kan haar ook niet menige verdienste voor de behartiging der vakbelangen ontzegd
worden, Zjj was echter maar al te zeer in bepaalde sectoren ingedut, werd in andere opzichten te veel beheerst
door dames en heren uit de nevelige periferie van onze
literaire wereld, en werd vooral te autocratisch, te
bekrompen en eenzijdig bestuurd door mannen die in
het beheren van fondsen hun voornaamste taak zagen
en btf dit soort van conservatisme hun laatste strijdvaardigheid verloren. Gelijk ten overvloede nog gebleken
i-9 toen pe bezetting kwam. Van een behoorlijk voorbeeld, laat staan leidling door de oudere kopstukken der
Ver. v. Lett. is toen hoegenaamd igeen sprake geweest.
Geen wonder dan ook, dat vele vooraanstaande schrijvers zich steeds verre van de Vereniging hielden en haar
geen aandacht waard keurden.
Toch komt'het ons voor, dat de oorspronkelijke opzet
en structuur van 6e V. v. L. met enkele kleine emendaties nog altijd bruikbaar en geschikt is voor een vakvereniging van schrijvers. En daar zij in dit opzicht de
enige is, zou het alleszins redelijk zijn wanneer zij de
enige bleef, en verjongd, met fris bloed tot nieuw leven
gewekt en van haar fossiele resten gezuiverd, in het
grote federatieve verband zou kunnen worden opgenomen. Op deze wijze kan zij door een natuurlijke
evolutie tot de organisatie worden, waaraan onze
schrijvers,, in de komende jaren meer dafi ooit behoefte '
zullen hebben.
Wat zouden in dat geval haar voornaamste opgaven
moeten zijn ? In de eerste plaats wel, strijdbaar te zijn
en te waken over het allergrootste vakbelang: dte vrijheid van drukpers, het altijd en overal en onder allerlei
voorwendsels weer bedreigde recht van vrije meningsuiting, dat een der hoogste mensenrechten, een der
voornaamste pijlers van een gezonde democratie is.
Dan komen de meer abstracte letterkundige belangen:
die welke bij het onderwijs en bij openbare instellingen
in het gedrang komen; die welke met spellingkwesties
en het zuiver gebruik van onze taal samenhangen; en
die welke in nauw verband Staan met het peil der
publicaties in het algemeen. Daarnaast de meer
materiële belangen van het schrijverschap: bij zijn contact met de uitgeverij en de boekhandel; bij zijn aanraking met de Nederlands schrijvende letterkundigen
elders in Vlaanderen en Zuid-Afrika, evenals in de
overzese rijksdelen; en eindelijk ook op internationaal
gebied. Verschillende actuele kwesties vani het auteursrecht zouden moeten wordien behandeld, en vermoedelijk
zal het zelfs nodig blijken, tot stichting van een of meer
bureaux over te gaan, ter behartiging van de geldelijke
en juridische belangen van onze auteurs.
Met opzet zwijgen wrji dan nog over het streven naar
sociale voorzieningen, zoals ouderdoms- en ziefcte-verzekering, subsidiëringen en opdrachten, — niet omdat

deze eisen pas in de laatste plaats zouden komen, maar
omdat aeae net best in een algemeen verband, voor alle
kunstenaarsgroepen tegelijk te behartigen en te verwezenlijken zijn. Deze taak zou dan speciaal voor de
overkoepelende Federatie blijven weggelegd, terwijl de
vakvereniging der letterkundigen zich zo des te beter
zal kunnen concentreren op het dienen van de specifieke
schrijversbelangen.
Het mag stellig overbodig geaclit worden te betogen,
waarom het noodzakelijk is, dat de schrijvers zich in
een beroepsorganisatie verenigen, en waarom er maar
één zo'n organisatie moet zijn, waaraan thans niemand
zich zal kunnen onttrekken, Zo»der in zijn soc-iale plichten als, schrijver of dichter ernstig tekort te schieten.
Voor geen der kunstenaarsgroepen zal het wellicht zo
gemakkelijk zijn als voor de letterkundigen, om hier
snel en bevredigend tot daden te komen. De vereiste
vakorganisatie is er al; zg dient alleen wakker geschud
en in het grote verband ingevoegd! te worden. Met enig
begrip en enige bereidwilligheid van allen kan dit pijnloos en afdoende geschieden, zonder dat er verliezen
• geleden of brokken gemaakt b»ho»Ven te worden. Mits
men geen kostbare tijd voorbij laat gaan. Mits er eensgezindheid zij en een principiële welgezindheid die alle
ijdelheidjes doorbreekt.
De winst, dat is zonneklaar, zal op deze wijze enorm
zijn; en beter dan tevoren zal ds Vereniging aan haar
doel kunnen beantwoorden, d»or de centrale beroepsorganisatie van allen en voor allen te zijn, die een
belangrflk deel van hun leven aan de schone letteren
wijden.

EENHEID ook onder
Danskunstenaars
Ook in de kringen der danskunstenaars is de vraag gerezen, wat te doen na d!e bevrijding.
Dat alles kan blijven zoals het vroeger was, zal wel
niemand meer willen beweren, die de harde les van de
achter hem liggende oorlogsjaren heeft leren begrijpen.
De danskunst heeft in ons land steeds een bescheiden
plaats ingenomen. Niet omdat de talenten ontbraken;
ze waren er steeds, maar 'ze konden hier geen blijvend
emplooi vinden. Ook niet omdat de belangstelling voor
de dans ontbrak; vooral buitenlandse dansmanifestaties
vonden bijna altijd een zeer geïnteresseerd publiek en
een uitverkocht huis.
De oorzaak is onder meer' te vinden in gebrek aan
scholing, het ontbreken van een goede vakopleiding en
een gemis aan bescherming en aanmoediging van hoger
hand. Ons land heeft tal van goede dansers en danseressen opgeleverd, die hun opleiding echter in het buitenland moesten voltooien en in d'en vreemde leven,
omdat zij in eigen land geen bestaan konden vinden.
Men kan dit slechts betreuren, omdat de danskunst in
niet mindere mate dan de andere kunsten haar betekenis heeft als zelfstandige cultuuruiting.
Een ware hindernis voor de ontwikkeling der danskunst
in ons land! was het gebrek aan verbondenheid tussen t
de op de voorgrond tredende talenten. Men hield meer
het oog gericht op het eigen of engere groepsbelang
dan op dat der danskunst in het algemeen.
Wil men met kans van slagen streven naar de vestiging
van een 'eigen Nederlandse danscultuur, dan is een
eerste vereiste, dat wij geraken tot een beroepsorganisatie, die alle uitvoerende en paedagogische krachten
omvat. Alleen dan kan met succes gestreefd worden
naar de noodzakelijke eenheid, onontbeerlijk om de eisen
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voor de vakbekwaamheid op te voeren, alsmede naar voor nieuwe en eigen traditie, waaróp latere geslachten
dte bescherming van de maatschappelijke positie der dankbaar zullen teruggrijpen.
beoefenaren van deze kunst.
_Om de leek niet over te laten aan ondeskundige leiding,
Van niet te onderschatten belang moet ook de vestiging zal het zaak zijn dat de te stichten beroepsorganisatie
van een balletgroep geacht worden. Tijdens de jaren zich ook bezig houdt met de opleiding van speciale leerder bezetting is het mogelijk gebleken hier een ballet krachten voor volksdans, bewegingskoor, rhythmische
in stand te houden,' dat geregeld emplooi vond'. Het ligt gymnastiek e.d., zodat een overkoepeling plaats vindt
voor de hand deze onderneming voort te zetten, na de van alle krachten, werkzaam op het terrein der dansnoodzakelijk gebleken vervanging-en te hebben aange- kunst.
bracht. Niet alleen biedt een ballet aanzienlijke werk- Uitgaande van de overtuiging, dat in de periode die
gelegenheid aan de daarvoor in aanmerking komende
thans is ingetreden de ordening en ontwikkeling van.
krachten, van wie vroeger vele een bestaan moesten heel ons kunstleven sterk afhankelijk zullen zon van
zoeken dn revue of cabaret, het opent ook nieuwe moge- en gelijke tred zullen houden niet diie van heel het
lijkheden voor onze componisten eni decoratieve kunste- maatschappelijke leven, kan niet genoeg waarde genaars, en is bovendien van grote propagandistische hecht worden aan samenwerking met de beoefenaren
waarde voor de danskunst, door het contact dat het van andere takken van kunsti Alle kunstenaars immers,
schept met het publiek. Voor de instandhouding van hebben bij de nieuwe opbouw dezelfde belangen en taak.
een balletgroep is het tenslotte noodzakelijk, dat voort- Het is te wensen, dat er voldoende jongeren, ook onder
durend! intensief gewerkt wordt aan de opleiding van de dansers, zullen zijn, die besaffen welk werk hun in
nieuwe krachten. Hier kan d!us de basis gelegd worden dezen wacht.

VEEL NOTEN OP ONZE ZANG
Hoe zal het straks met het muziekleven in Nederland
en de positie van de kunstenaars gesteld zijn? De
beantwoording van die vraag hangt ten nauwste samen
met een andere, en wel deze: Hoe zal de maatschappelijke structuur zich na de oorlog in ons land consolideren? Een nieuwe maatschappij-vorm brengt immers
vanzelf andere opvattingen met zich mede omtrent de
positie van de kunstenaars en de plaats van de kunst
in het \ geheel. Is de tijd nog niet rijp voor iets nieuws
en keert cïe oude maatschappij terug, dan zullen niettemin talrijke ingrijpende wijzigingen plaats vinden, ook
wat betreft de verhouding tussen kunst en overheid, en
tussen kunstenaar en samenleving. Het is niet denkbaar, dat er veel kunstenaars te vinden zijn, die daartegen bezwaar hebben, want de toestand, zoals wij die
voor de oorlog gekend hebben, was allerminst bevredigend. De kunst werd als een luxe-product beschouwd
en de kunstenaar kon zich — enkele uitzonderingen
buiten beschouwing gelaten- — door zijn kunst alleen
geen bestaan verwerven. Hij moet een harde maatschappelijke strijd voeren, waarbij hij niet of onvoldoende beschermd was tegen oneeislijke concurrentie,
beunhazerij, dwangmaatregelen, hem dbor bemiddelaars
(kunstagenten, kunstafnemencle organisaties e.d.) opgelegd. Er bestonden te geringe en te omslachtige contacten tussen de kunstenaars en de overheid, en de
belangen, de kunst en de kunstenaars betreffende,
stuitten al te vaak af op onverschilligheid1 of laksheid.
Invloed op de regeling van het kunstonderwijs vermocht
de kunstenaar zo goed als niet uit te oefenen. Scheppende en uitvoerende kunstenaars gingen ieder hun
eigen wegen. Stond de kunstenaar alleen, zonder engere
band met enige maatschappelijke groep, ook de kunstuitingen hingen dn dte lucht. Het was de kunstenaar
slechts mogelijk met zijn werk contacten te maken,
door zich te schikken hetzij naar de wensen ener
kleine elite, hetzij naar de smaak van een nog altijd
op onvoldoende wijze tot kunst opgevoede massa.
Zelden is een tijdstip gunstiger geweest om veranderingen tot stand te brengen, die vroeger als onbestaanbaar
zouden zijn afgewezen. Dit geldt voor tal van gebieden
en voor de positie van fle werkers op elk maatschappelijk
terrein; en dit geldt in niet mindere mate voor den
kunstenaar. Eén ding staat echter vast: de groepen,
die overtuigd zijn van hun goed recht op verbetering
hunner maatschappelijke positie, zullen zelf voor die
rechten moeten opkomen. Anderen zullen dat niet te
hunnen bate doen, wanneer zij het moment verzuimen.
Pe kunstenaars moeten dus' zorgen paraat te zijn om

met doordachte en doorwerkte plannen voor de dag te
komen en de wegen aan te wijzen, waarlangs het door
hen gestelde doel verwezenlijkt zal moeten worden.
Daar de sociale positie van den kunstenaar echter
afhankelijk is van die plaats, welke cle kunst in de staat
en de maatschappij inneemt, mag niet verzuimd worden
de richtlijnen aan te geven, volgens welke de verhoudingen tussen staat, maatschappij en kunst geregeld
dienen te worden. Juist omdat de vrees niiet denkbeeldig
geacht moet worden, dat de belangstelling van de
regeerders zowel als van die voor de regering meest
toonaangevende kringen, eenzijdig gericht zal zijn op
vraagstukken van economische aard, is het des te
noodzakelijker, dat de kunstenaars de middelen en
wegen weten te vinden om hun eisen on verlangens
ingang te doen vinden.
Dat dit het doeltreffendst geschieden ka~n door eon
hechte beroepsorganisatie, ligt voor de hand. Wij hebben beroepsverenigingen op het gebied der kunsten ook
vroeger gekend. De K.N.T.V. nam onder hen een eervolle
plaats in. Dergelijke verenigingen hebben ongetwijfeld
voortreffelijk werk verricht, waarop ten dele voortgebouwd zal kunnen en moeten worden. Maar voor het
nieuwe lichaam, naar <Je oprichting waarvan wij thans
streven, de éne algemene beroepsorganisatie voor
toonkunstenaars, als zodanig door de regering erkend,
ligt een breder arbeidsveld open.
De beroepsvereniging voor musici, waarbij zowel componisten, instrumentale en vocale solisten, dirigenten,
orkestleden, paedagogen en musicologen aangesloten
dienen te zijn, zou zich niet alleen moeten bezighouden
met alle vraagstukken die de maatschappelijke positie
van haar leden, de vakopleiding en beroepsbescherming
betreft, maar evenzeer met de diverse problemen met
betrekking tot het onderwijs in de muziek ea de opvoeding tot muziekgenot. Laatstgenoemd' vraagstuk b.v.
zal — uitgaande van de opvatting, dat de muziek als
een der belangrijkste mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gemoedsleven.en de schoonheidszin, bij het
onderwijs een veel grotere rol moet vervullen dan tot
nu toe — een wijziging van onze onderwijswetten noodzakelijk maken. Wij dienken verder aan de hoog nodige
uitbreiding der volksmuziekscholen, aan de wenselijkheid het vakonderwijs geheel onder staatscontrole te
brengen en een einde te maken aan de wantoestand, dat
leerkrachteni der conservatoria per wekelijks lesuur
gehonoreerd worden. Van niet minder belang is de
structuur van ons gehele muziekleven, dat, zoals wü
het kennen, zonder »enig systeem of omlijnd doel inge-
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richt schijnt te zijn. Men denke aan onze orkesten,
onpractisch en oneconomisch op enkele gebieden van
ons land samengedrongen, terwijl andere provincies zo
goed als verstoken bhjven van de aanraking niet de
symphonische kunst. Gebaseerd op het verouderde
abonnementssysteem, geleid en geëxploiteerd volgens
een traditie, die niet meer beantwoordt aan de opvattingen van onze eeuw, konden deze orkesten hun musici
slechts een onzekere positie bieden, terwijl de verstarde
repertoire-vorming, in hoofdzaak steunend op een
beperkte selectie uit de muziek der negentiende eeuw,
zo goed als geen plaats boodi aan de levende scheppende
toonkunst. Een groot veld van arbeid ligt braak ten
/opzichte van de verbetering van de volkszang en van
de beoefening der muziek in koren en harmonieverenigingen door brede lagen der bevolking-. De kwestie der
concertagenturen vraagt om afdoende verbetering.
Onder ogen gezien dient te worden, hoe het werk van
den Nederlandsen componist doeltreffend bevorderd en
gepropageerd kan worden. De musici dienen hun stem
te laten horen inzake de plaats van de muziek in de
radio, een der allerbelangrijkste en ingrijpendste vraagstukken, gezien de enorme invloed van de radio op de
volksontwikkeling.
De plaats ontbreekt ons om ook maar bij benadering
volledig te zijn bij de beschrijving van de veelomvattende
taak, die de musici wacht, en waarvan de richtige vervulling van het allergrootste belang is voor het gehele
cultuurleven van ons land.
Het is te wensen, dat dit belang algemeen en spoedig
ingezien wordt. Hoe eerder' de kunstenaars zich er op
bezinnen, des te eerder en des te gemakkelijker zullen
zij van meet af aan in het grote herstelwerk ingeschakeld kunnen worden.

De toekomst der toegepaste
kunsten
De Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
omvatte vrijwel alle takken van toegepaste kunst, maar
niet alle beoefenaars waren bij haar aangesloten. Velen
meenden even gelukkig te zijn zonder dat lidmaatschap
en profiteerden onbewust van alle bemoeiingen van de
Vereniging ten algemene nutte; anderen verlieten de
Vereniging, omdat zij teleurgesteld werden in de onrnidüelljke baten, die zij ervan verwachtten; en weer
anderen wendden zich positief met een zeker afgrijzen
af, omdat de vermeende ambachtelijke sfeer der „versierende kunsten" in tegenspraak was met hun idealen
voor industriële vormgeving.
Tal van oud-V ANK-leden, voor zover zij nog geenszins
van de nieuwe plannen, zoals zij hierboven in de algemene inleiding uiteengezet zijn 1), op de hoogte zijn,
zullen zich deze winter, toen de bevrijding in zicht
kwam, wel afgevraagd hebben, of de Vereniging weer
in ere hersteld zou worden. Ongetwijfeld zullen de
gedachten daarbij naar den voorzitter, mr. J. F. van
Royen, zijn uitgegaan. Het is hier niet de plaats om zijn
nagedachtenis te eren, foat moet op waardiger wijze
geschieden, dan hier zou kunnen geschieden; maai' wij
mogen wel zeggen, dat wij ten volle beseffen, dat zijn
voortreffelijke leiding en nooit verflauwende belangstelling een onherstelbaar verlies zijn, niet alleen voor de
VANK, maar evenzeer voor de verwante kunstenaarsverenigingen der architectuur en vrije beeldende
kunsten.
Juist de onverflauwde belangstelling Is iets, waaraan
de meeste VANK-leden mank gingen. Zij lieten graag
de algemene gang van zaken aan het bestuur over,
hetgeen op zichzelf een zeer natuurlijk verschijnsel is:
wanneer men zeer in eigen werk verdiept is, gelooft
men graag die verenigingstribulaties!

Maar het is nu eenmaal noodzakelijk, dat het terrein
ontgonnen wordt, waaruit de opdrachten moeten voortkomen, opdat er werk zij, waarin men zich geheel kan
verdiepen. Dat ontginningswerk, waarmede Van Royen
begonnen is, zullen wij nu weer ter hand moeten nemen,
en met alle macht en vereende krachten, want in de
eerstkomende jaren zullen zowel overheid als publiek
waarschijnlijk oneer belangstelling hebben voor „nuttig*" uitgaven dan voor de kunst. De overheid zal het
droogleggen der ondergelopen landerijen en de opbouw
van vernielde bruggen en wegen belangrijker achten
dan de opbouw der verarmde Nederlandse cultuur.
Evenzeer zal de huisvrouw voor allesl haar uitgewoond
huis willen opknappen en van het nodigste nieuwe
huisraad voorzien, eer zij aan een bijzondere vaas of
aan een imet de hand gesmede jamlepel kan denken!
Aangezien niet. alleen onze kleine groep van beoefenaars
der toegepaste kunsten, maar alle Nederlandse kunstenaars met recht vreesden na de oorlog weinig belangstelling voor hun werk te zullen ondervinden, hebben
enige vertegenwoordigers van alle takken van kunst de
hoofden bijeen gestoken, omdat zij ervan overtuigd
waren, dat slechts door eenheid van optreden een
vruchtbare samenwerking met de overheid bereikt kan
worden. Deze gedaehtengang, die .ook allerlei andere
Nederlandse kunstenaars heeft samengebracht, moet
nu tevens alle beoefenaars der toegepaste kunsten
verenigen, , zodat een kleine federatie in de grote
federatie ontstaat. Wanneer allen zich hierbij aansluiten, *,<*! de samenwerking met de overheid veel
intensiever kunnen zijn dan vroeger het geval was.
Wanneer wij ons nu afvragen in welk opzicht wij samenwerking wensen met de overheid, dan is dat in de aller-'
eerste plaats:: haar bemiddeling inzake de aesthetische
verzorging van alle gebruiksvoorwerpen en drukwerken, die na de oorlog vervaardigd moeten worden.
Vervolgens zijn het onderwijs en de sociale positie van
de leden punten van gemeenschappelijke zorg van
overheid en beroepsvereniging. Dit laatste wat betreft
invaliditeits- en ouderdomspensioen, evenals pensioenen
voor weduwen en wezen; wij hopen en verwachten, dat
steun in de zin van werkloosheidstoelagen en steunaankopen voorgoed tot het verleden behoren, omdat in
de toekomst onze leden een rijke bron van werk zullen
vinden bij de aesthetische verzorging van alles wat ons
volk dagelijks gebruikt en om zich heen heeft. Wij
denken hier niet alleen aan meubels, gordijnen en ceramiek, maar ook aan behangsels, pannen, linnengoed,
fluitketels en japonnetjes. Dit is een uitgebreid arbeidsveld, dat voor velen nieuwe mogelijkheden opent, maar
ook veel nieuwe studie en proefnemingen vereist, en
voor alles verbetering van het onderwijs.
Naaat deze opgaven, het gebruiksvoorwerp een betere
vorm en schonere kleur te gev.en, moet ons natuurlijk
ook de tijd gegund worden voor het experiment, voor
liet luchtige spel met materiaal, en de dwaze ingevingen, die niet alle verantwoord hoeven zijn. Want
in het experiment ligt de bakermat van het handwerk
bij uitnemendheid, en daar worden de nieuwe mogelijkheden geboren, die de industriële vormgeving jong en
wakker houden.
Voor hen, die bijzondere gaven voor dit experiment
tonen, zullen misschien de collega's in overleg met de
overheid in een bestaanszekerheid moeten voorzien,
opdat zulke zeldzame gaven, die voor onze gehele
samenleving zo waardevol zijn, niet verloren gaan.
Voor dit alles zullen wij zelf h.et initiatief moeten
nemen, en er in grote eensgezindheid voor vechten,
want de ervaring heeft ons geleerd, dat de fabrikanten
moeilijk mee te krijgen zijn en dat de medewerking der
regering stroef zal zijn. Maar, is het niet alleszins de
moeite waard het te proberen?
1) Zie het artikel „Het Bondgenootschap der Kunsten".

12

De toneelspelers en hun voetlicht
Heeft het zin, zal menig nuchter toneelspeler zich
afvragen, om voor ons vak een beroepsvereniging op te
richten? Waren de ervaringen in het verleden niet van
die aard, dat het een volkomen utopie is, de toneelspelers op te roepen voor een vakorganisatie?
Zeker, in het begin van de oorlog was er voor de N.O.T.
grote belangstelling; maar waren dat niet, eerlijk
gezegd, de bijzondere omstandigheden, die deze belangstelling hadden opgewekt?
De ervaringen van de N.T.K.V. waren niet best. Lag
over die vereniging nog altijd de schaduw, van die
betreurde en onverantwoordelijke staking, die mede zijn
oorzaak vond in allerlei persoonlijke rancunes? Voor
een deel is men geneigd dit te beamen, voor een ander
belangrijk deel niet. Want de N.T.K.V. heeft onder haar
verdienstelijke leiding zeer veel goeds tot stand
gebracht, al was het alleen maar — om een voorbeeld
te noemen. — de arbeidsovereenkomst voor de acteurs
in de Stadsschouwburg. Maar hoe kwam die tot stand;
was dat eigenlijk geen schande voor die zelfde acteurs?
Want in vergaderingen met hoofdzakelijk acteurs van
andere gezelschappen en... ambulanten, werd de
arbeidsovereenkomst besproken, behandeld en aangenomen, en aan den wethouder voorgelegd.
Een groot deel der toneelspelers verbonden aan de
Stadsschouwburg, waren geen lid, en zo zij al lid waren,
toonden ze geen belangstelling om een dergelijke vergadering, waarin zo'n overeenkomst besproken werd,
te bezoeken. Natuurlijk werkten hier ook andere factoren mee, o.a. van psychologische aard, men wilde zich
niet encanailleren met andere beroepsgenoten', men zag
alleen het persoonlijk belang, en dan zocht men de weg
naar lotsverbetering in een goed contact met den
directeur.
Of daarmee de belangen van het toneel gediend werden,
dat vroeg men zich niet af. En zo trokken de acteurs,
en zeker niet de minste, een vicieuze cirkel rond zich
heen; men trachtte moeilijkheden en misstanden alleen
voor zich persoonlijk zo veel mogelijk op te lossen,
daarmee misschien wel willens en wetens negerend,
dat men deze moeilijkheden en misstanden nog meer in
de hand werkte. Hierdoor ontstond de vicieuze cirkel
dat, wat men met de ene hand opbouwde, met de
andere weer werd afgebroken. Er zijn opvattingen, en
deze werden vaak door directeuren verkondigd, ook al
weer niet geheel ten onrechte, dat acteurs zich niet
moeten bemoeien met laat ons zeggen, de hogere toneelpolitiek: de bespeling der schouwburgen in de grote
steden, de bemoeiing en verhouding van overheid tot
toneel, de regeling der tourneé's van de verschillende
toneelgezelschappen onderling, ja het geven van advies
inzake leidinig der grote door de overheid gesteunde
troepen.
Inderdaad hebben sommige acteurs over al deze kwesties individueel soms heel zonderlinge opvattingen,
maar er zijn ook directeuren die de belangen van de
'toneelkunst allermini*: objectief beschouwen en hun
positie ten eigen bate misbruiken, jaren lang.
Heeft dan een acteur ni»t het recht, ja de plicht om deze
misstanden te signaleren en een weg tot verbetering
aan te geven? Is het dan niet het welbegrepen eigenbelang van alle acteurs, om aan die verbetering mee te
werken? Is het dan niet noodzakelijk, dat er een instituut is, een vereniging, die voor die belangen in het
openbaar kan opkomen en die kan spreken en getuigen
namens alle acteurs? Zou dat niet een veel betere weg
zijn tot lotsverbetering-, dan een lang gesprek in een
directeurskamer ovsr zaken, waar een directeur in zijn
eentje met rondom h«m allerlei concurrenten niets aan
veranderen kan? Zou het zo niet geruststellend zijn
voor de acteurs, dat hmn hogere belangen goed behartigd worden, terwijl ook de lagere vakbelangen niet verwaarloosd behoeven te worden? Goede arbeidsovereenDRUKKERIJ HEIERMANN & Co.

komsten zijn een dringende eis; redelijke se jours, geen
overmatige en al te vermoeiende tourneé's, behooriyke
schouwburgen met goede kleedkamers, verantwoorde en
deskundig toneelcritiek, altemaal wensen, waarmee elk
acteur zal instemmen!
Inderdaad, er ds veel te doen, en in de tijd van opbouw,
die we straks tegemoet treden, mogen de acteurs niet
achterblijven In hun verlangen het toneel op een beter
peil te brengen. Zij moeten met plannen komen, die
gezamenlijk besproken worden en van alle kanten bekeken, daarmee in de eerste plaats het belang van de
'toneelkunst in het oog houdend.
Waar kan dit beter dan in een vereniging van beroepsgenoten!
Nu spreekt het wel haast vanzelf, dat, wanneer men
zulke ernstige zaken wil bespreken, de verantwoordelijkheid ook groot is. Hieruit volgt logisch, dat deze
vereniging zeer zorgvuldig opgebouwd moet worden.
Men moet b.v. vergaderingen trachten te vermijden,
waar de eerste de beste schreeuwleljjk, die eigenlijk
helemaal geen plaats in het toneel heeft, nodeloos lang
het woord voert, zodat deze vergaderingen voor de goedwillenden een kwelling worden. Er moet dus gezorgd
worden, dat alleen bonafide toneelspelers lid kunnen
worden, en niet al diegenen, die in de peripherie van
het bedrijf wel eens af en toe een avondje bezet hebben.
Laat deze mensen rustig spelen, maar laten we hen
vooral niet dwingen lid te worden, want dat brengt
voor de vereniging onmiddelhjk verplichtingen mee,
die ze onmogelijk op zich kan nemen.
Ieder serieus> werkend 'toneelspeler is welkom, waar
hij ook werkt, 'maar hij zal moeten begrijpen, dat hij
door zijn lidmaatschap niet' in de eerste plaats zyn
klein eigenbelang, maar dat van het toneel in het
algemeen dient. In wezen is mj daarmee ook zelf het
best gebaat.
Op deze wijze wordt het een eer lid te worden, men
wordt immers als volwaardig beroepsgenoot erkend.
Het is verstandig, wanneer de beroepsvereniging onmiddellijk na de oorlog opgericht wordt. Immers door
de scheiding van gildeleden en nie't-gildeleden is het
toneel volkomen uit elkaar gerukt. Gilde- en nietgildeleden moeten er voor zorgen, dat met geld rammelende avonturiers van deze verwarring geen misbruik
maken. Sympathiebetuiging met een nieuw op te richten
vereniging, is dus zowel van niet-gilde als van gilde—
leden gewenst, opdat men zich rustig beraden kan, hoe
het toneelbedrijf opnieuw georganiseerd moet worden
met medewerking van Rijk en gemeenten. Want ook
dit laatste is een zeer belangrijke aangelegenheid: welk
aandeel zal de overheid op zich willen nemen in de
wederopbouw van ons Vaderlands toneel. En dan is het
goed, dat de toneelspelersvereniging een onderdeel is
van de elders geschetste Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars. Deze immers kan gemakkelijker en in groter stijl Regering en Parlement
oproepen, de Nederlandse Kunst te stimuleren en te
helpen bevorderen, i
Want juist een Federatie kan bevorderen, dat de
maatschappelijke positie van den kunstenaar ten volle
erkend wordt. En de toneelspeler heeft er wellicht het
meest behoefte aan, dat men z\jn werk beschouwt als
onderdeel der nationale cultuur.
Daarom zal nu een nuchter toneelspeler, niet
bevangen in ego-centrisme of verblind door ijdele
eerzucht, de gelegenheid die hier geboden wordt, aangrijpen om izijn itoneelidealisme te trachten te realiseren,
en hij zal de nieuwe vereniging «met sympathie en
warmte begroeten.
N.B. Hoewel samengesteld en ter perse gegeven tijden» de bezetting,
kon dit nummer wegens technische moeilijkheden eerst thans ver,
schijnen. Verantwoordelijk ervoor zijn nog de redacteuren der illegale
periode: Jaap Bot, Leo Braat en Lou Lichtveld. Overeenkomstig het
illegale gebruik hebben de schrijvers van de verschillende artikelen
hun werk niet ondertekend.
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