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KUNSTENAARS IN NOOD
Meer dan drie maanden zijn voorbij gegaan sinds de oorlog in
Europa een einde nam en ook ons land geheel van de Duitse
overheersing bevrijd werd. De optimisten, die verwacht
hadden dat met de bevrijding plotseling de oude gewende,
zij het ook niet altijd gelukkige, verhoudingen en gewoonten
terug zouden keren zijn, zoals te voorzien was, in het ongelijk
gesteld. Nog heerst op bijna ieder gebied van het politieke,
sociale, economische en culturele leven grote verwarring.
De regering-Gerbrandy keerde, ondanks al haar toezeggingen
en ons vertrouwen daarop, vrijwel met lege handen uit Engeland terug wat betreft plannen en maatregelen om de spanningen op te vangen en de ontwikkeling onmiddellijk te
leiden in banen, die snel naar een geordend herstel en een
geordende vernieuwing zouden kunnen voeren. Zelfs de acht
maanden die de eerdere bevrijding van het Zuidelijk deel des
lands haar lieten om de vele vraagstukken, welke zich na de
gehele bevrijding zouden voordoen, intensief in eigen huis
of in ieder geval in nauw contact ermede te bestuderen en hun
oplossing voor te bereiden, liet zij blijkbaar vrij wel ongebruikt
voorbij gaan. De regering-Schermerhorn is bezig tastend
haar weg te zoeken in de baaierd van vraagstukken waarvoor
zij zich gesteld ziet, maar verhindert tegelijk door haar
onbegrijpelijk anti-democratische houding inzake het vraagstuk van het spoedig tot stand komen van een op de volkswil
berustende volksvertegenwoordiging, het deelnemen der
bevolking aan de oplossing dier vraagstukken en daardoor
ook de ontlading van de hoogspanning waarin het politiek
denkende en vooruit willende deel van de bevolking leeft.
Na de ontzaglijke druk waaronder het volk zich vijf jaren
lang alle uitings- en bestrevingsmogelijkheden ontnomen
zag veert de energie en daadkracht opnieuw op. Het verdrukte volk zoekt zijn recht; de hongerende en onvoldoend
geklede en geschoeide arbeider, die zich nog altijd slachtoffer
weet van de nog immer niet gebreidelde zwarte handel en
van de nog niet beknotte macht van het reactionnaire grootkapitaal, verenigd in trusten en monopolies, tracht strijdend
zijn positie te verbeteren. Hetgeen hij doen kan, omdat hij
zijn waar, zijn arbeidskracht, weet te zijn de ware bron van
alle maatschappelijke welzijn.
Hoe anders is in vergelijking daarmede de positie van de
culturele werkers, in het bizonder die van de kunstenaars.
Het product van de scheppingsdrift en arbeidzaamheid der
creatieve kunstenaars wordt nog altijd niet erkend als een
noodzakelijk en onmisbaar bestanddeel der volkshuishouding. Naar de prestaties der recreatieve kunsten was altijd
ietwat meer vraag en is thans zelfs grote vraag, maar desondanks komen ook deze kunstenaars slechts gedeeltelijk

aan bod. Mede door de uit deze omstandigheden geboren
economische nood onder de kunstenaars, zijn in de wereld
der kunsten grote spanningen ontstaan.
Doch deze spanningen vinden niet alleen daarin hun
oorzaak. Nog twee andere oorzaken zijn er voor aan te wijzen.
Daar is in de eerste plaats de kwestie der zuivering in de
kunsten. In ons vorige hoofdartikel wezen wij al op het
verschil in waardering, waarmede de uitspraken van de thans
energiek aan hel werk zijnde ereraden bij de kunstenaars
worden ontvangen. Zonder opnieuw op deze kwestie in te
gaan, wijzen we hier op de actie van de kunstenaars die of
door de uitspraken van de ereraden of door de beslissingen
van Militair Gezag geremd worden, niet in de uitoefening
van hun beroep, maar in het naar voren brengen van hun
kunstproducten. Ook al zijn deze maatregelen slechts van
zeer tijdelijke aard — naar de mening van velen al te tijdelijk
— toch hebben ook zij hun invloed op de economische
toestand onder een groot deel van de kunstenaars. Doch deze
consequentie moet worden aanvaard, omdat zonder deze
maatregelen, beslissingen en uitspraken de zo noodzakelijke
Zoening van de in het jongste verleden begane fouten en
misslagen niet tot stand kan worden gebracht en de thans
dikwijls nog zo onpleizierige en weinig collegiale verhouding tussen de „goeden" en de min of meer „foutieven"
(die zichzelf meestal helemaal niet foutief, maar juist bij
uitstek goed vinden — althans doen of zij dat vinden) tot
opheldering kan komen.
De derde oorzaak der spanningen houdt nauw verband
met de tweede. In de kringen der kunstenaars die zich door de
zuivering, hoe licht ook (dikwijls alleen maar door een generale uitspraak welke een lichte veroordeling van hun tekort
aan verantwoordelijkheidsgevoel in benarde tijd inhoudt)
getroffen gevoelen, ontmoeten de pogingen om te komen tot
een stevige beroepsvereniging in ieder kunstberoep en een
doeltreffend federatief verband tussen deze verenigingen min
of meer verzet. Dit vloeit voort uit de overigens geheel ten
onrechte vermoede samenhang tussen deze pogingen en de
zuivering. Ten onrechte, want de reeds bekend geworden
Federatie houdt zich buiten de zuivering, al zal zij zich
uiteraard wel voegen naar de uitspraken der ereraden. Principieel staat zij volgens het uitgegeven manifest even goed
open voor de ex-leden der Kultuurkamer als voor de weigeraars, al is het wel de bedoeling eerstgenoemden voor korte
tijd enige beperking in het uitoefenen van verenigingsrechten op te leggen, in overeenstemming met dat tekort aan
verantwoordelijkheidsgevoel waarop de ereraden in hun
generale uitspraak doelden. Dat zich hieraan paart het tegen-

streven van het behoudende deel van sommige besturen van
voormalige kunstenaarsverenigingen is duidelijk.
Hoewel minder heeft toch ook deze derde oorzaak invloed
op de slechte, economische toestand onder de kunstenaars.
Zij immers remt het snel tot stand komen van sterke beroepsverenigingen die, samenwerkend in de Federatie, krachtig
de strijd voor een betere economische positie van de kunstenaars zouden kunnen aanbinden en in samenwerking met
de regering en andere daarvoor in aanmerking komende
instanties de wegen zouden kunnen vinden om de directe
nood te lenigen. Dat de regering, de plaatselijke overheden
en stichtingen als N.V.H, bereid gevonden zullen worden
het hunne te doen in deze richting, bewijst wel de weerklank
welke het reeds opgang zijnde initiatief van de Federatie
bij N.V.H, gevonden heeft. Doch het is nodig, dat de kunstenaars zelf hun zaak krachtig aanpakken. Ook zij dienen te
bewijzen, de roep van de tijd naar uit vrije wil geboren eenheid en ordening door eigen kracht, te verstaan. Hoe eerder
de beroepsverenigingen en de Federatie definitief tot stand
worden gebracht, hoe eerder ook deze dringende zaak door
de Federatie in samenwerking met de Centrale Kunstenaars
Commissie, die nog altijd haar uit de ondergrondse strijd
voortgekomen werkzaamheden voortzet, krachtig kan worden
aangepakt en in de juiste banen geleid,
Hoe nodig dit is, weten de schilders en beeldhouwers die
Zwaar te kampen hebben met gebrek aan materiaal en gereedschappen en hun tijdens de bezettingsjaren eerst zeer toegenomen verkoopsmogelijkheden sinds Dolle Dinsdag voortdurend weer hebben zien slinken en thans vrijwel tot nul
gereduceerd weten. Dat weten ook de schrijvers, die tijdens
de oorlog hun manuscripten op voorschot aan de uitgevers
verkochten, doch thans hun werk wegens de papierschaarste
niet gedrukt zien worden en nieuw werk niet meer kunnen
slijten, omdat de safes der uitgevers al vol liggen. Ook de
architecten, aan wie menigeen gouden jaren voorspelde,
weten het, want voor hen, die al jaren lang wegens de practische onmogelijkheid tot bouwen op hun reserves moesten
teren of van de hand in de tand leven, blijven de opdrachten
uit, ondanks al het werk dat ligt te wachten. Zo zouden we
door kunnen gaan, want ook voor de toneelspelers en de
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musici, voor de dansers en de cineasten ziet de naaste toekomst er niet fraai uit. Het toch al grote grote gebrek aan
schouwburgen en concertzalen is door verwoesting en verval
tijdens de oorlogsjaren nog schromelijk toegenomen en
wordt thans nog verergerd door de vorderingen ten behoeve
van het vermaak van de geallieerde troepenonderdelen, die
in ons land hun vertier zoeken. Gezelschappen en orkesten
kunnen nog niet of weinig gevormd worden; de reisgelegenheden in eigen land zijn nog zeer primitief en de contacten
met het buitenland nog vrijwel onmogelijk. In de bioscopen
draaien als voorheen vrijwel uitsluitend buitenlandse (thans
alleen nog maar Amerikaanse en Engelse) films; van een
Nederlandse filmproductie is minder dan ooit sprake. Worden
door dit alles de oudere en reeds gevestigde kunstenaars
zwaar getroffen, nog meer hinder ervan ondervinden de
jongeren, vooral zij die gedurende de oorlog hun studie
voltooiden en nog nimmer aan bod waren.
Het is meer dan ooit tijd om de handen uit de mouwen
te steken. Het Nederlandse volk, waarvan het beste deel vijf
jaren lang en zeker sinds het verbod voor Joodse kunstenaars
om op te treden en voor het Joodse deel van het publiek om
de openbare gelegenheden waar kunst te genieten viel te
betreden, door de Duitsers werd uitgevaardigd en tevens de
poging werd gedaan de vrijheid van de Nederlandse kunst
de nek om te draaien, geen schouwburg, concertzaal, bioscoop
of tentoonstelling heeft bezocht en weigerde de boeken van
nazi-schrijvers en -uitgevers te kopen, snakt naar het genieten van goede kunst, voortgebracht of uitgevoerd door
Nederlandse kunstenaars. Het is zaak dat de Nederlandse
kunstenaars zo spoedig mogelijk de tegenstellingen in eigen
rijen overwinnen, zich nauw aaneensluiten en gezamenlijk
aan het werk tijgen om zoveel mogelijk door eigen kracht
in eigen nood te voorzien en de weg te banen voor een
betere economische en maatschappelijke positie in de naaste
toekomst en de bloei van de kunsten.
Alleen wie ernstig poogt zichzelf te helpen zal door anderen
geholpen worden. Slechts zij die bereid zijn zichzelf te geven
voor een grote zaak, kunnen aanspraak maken op de erkenning en waardering van anderen. Kunstenaars in nood,
spreekt Uw eigen woord, stelt Uw eigen daad!

.EENHEIDSMONUMENT
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In „De Vrije Kunstenaar" no. 3, 38 Juli '45 is een artikel
opgenomen van beeldhouwer Krop, waaruit blijkt, dat hij
voorstander is van een zekere eenheid in de totstandkoming
van monumenten voor gefusilleerden. Uitgaande van het
grote gemeenschappelijke doel waarvoor deze mensen gevallen zijn: de eenheid, die er ook bestond in de wijze waarop
Zij illegaal georganiseerd waren, is er inderdaad veel voor te
Zeggen om de vele schakels die een ketting van verzet over
het gehele land vormden, in het gedenken van deze helden
te blijven voortzetten. Op iedere plaats waar zij vielen, ligt
een schakel, iedere plaats is met hun bloed gedrenkt, gewijde
grond geworden. .
Inmiddels, na het verschijnen van genoemd artikel is er
een bespreking geweest van architecten en beeldhouwers,
terwijl de laatsten reeds meerdere malen van gedachten
hebben gewisseld over dit onderwerp. Ik kan tot mijn vreugde
Zeggen, dat de uitwisseling van gedachten in deze het onderwerp steeds heeft verrijkt, maar dat er zich ook een pro en
contra heeft ontwikkeld. Bij de laatste besprekingen hebben
de voorstanders van een eenheidsteken zich bepaald tot de
vorming van een muur als uitgangspunt voor het aanbrengen
daarin van een relief, ofwel van een of meerdere beelden
daarvoor, zoals ook Krop in zijn artikel naar voren brengt.
Dit nu wordt door andere beeldhouwers een beperking
geacht in de mogelijkheid om op zo'n plaats te realiseren wat
in ons aller hart leeft. De beperking zou nog groter worden
als het plan zou doorgaan om de muur aan bepaalde maten en
vormen te onderwerpen. Dit zou niet alleen de vrijheid van
uitbeelding door den beeldhouwer ten zeerste beperken,

maar mijns inziens ook op vele plaatsen een practische onmogelijkheid opleveren in verband met omgeving, landschap,
plantsoen en dergelijke.
Een gedenkteken laat zich niet vooruit en voor elke plaats
bepalen, dit groeit op de plaats zelve en vindt zijn realisatie
via den beeldhouwer; iedere plaats zal bijkans een andere
oplossing vragen, hierin moet de beeldhouwer vrij zijn in
het scheppen van de vormen, die hij daar vindt. Zoals een
beeld achter duizend en een moeilijkheden verscholen ligt
in de steen, zo ligt in de omgeving, atmosfeer, enz. de oplossing en vorm besloten van een gedenkteken (afgezien van
de vaak beperkende financiële mogelijkheden).
Er is echter, ondanks de verscheidenheid van vormgeving
van deze tekens, toch een Eenheid te vinden; niet door de
beperking elkaar vast te leggen aan een vorm, een muur,
maar door de grote eerbied waarmede een ieder van ons zal
trachten het hoogste voor onze Doden te realiseren.
Ten slotte, als wij ons willen binden tot een teken, dat in
het gehele land kenbaar zal zijn als de plaats, waar ons verzet
viel, dan moeten wij proberen om een teken te vinden van
ons verzet, een sacraal teken, dat mijns inziens niet in de
muur ligt, waartegen de Duitser hen heeft geplaatst, maar
een symbool van de strijd in deze jaren, wat in ieder gedenkteken kenbaar moet zijn, en door ieder beeldhouwer op zijn
wijze naar voren moet worden gebracht.
Ik denk aan de Toorts, de Fakkel, het Licht, dat steeds,
hoe dan ook, brandende werd overgedragen van den een naar
den ander,,,
Pieter Starreveld,

OVER H U I S C O N C E R T E N
en nog wat
Tijdens de jaren van bezetting heeft het huisconcert in brede
kringen van onze bevolking ingang gevonden. Het bestond
ook vóór de oorlog, maar er werd slechts een exclusieve
kring van muziekliefhebbers mede bereikt. Die kring is
gedurende de laatste jaren aanmerkelijk uitgebreid. Daarvoor
was aanleiding te over. Zodra de Duitsers de Joodse kunstenaars van het podium weerden, openden vele families hun
huizen voor hen. En voor de vele duizenden, die het gevaar
der Duitse penetratie van ons kunstleven terechtertijd doorzagen en dienovereenkomstig onze concertzalen consequent
meden, boden de huisconcerten mogelijkheden die met
grote dankbaarheid aanvaard werden. Men kon aan zijn
behoefte aan kunst voldoen. Men smaakte daarbij de voldoening zowel uiting te kunnen geven aan zijn verzet tegen
de verachtelijke bemoeizucht der bezetters als onmiddellijke
steun te kunnen verlenen aan de getroffen kunstenaars.
Menig gastheer trotseerde daarbij de gevaren die ontstonden,
toen ook de particuliere samenkomsten bij speciale verordening werden beperkt en de steeds dieper ingrijpende jodenwetten concerten voor en door Joodse landgenoten trachtten
te verhinderen. Later, toen het verzet tegen gilden en kuituurkamer een aanvang had genomen, en de Joodse kunstenaars
ondergedoken of weggevoerd waren, vond men in de huisconcerten, waarop niet alleen musici, maar ook acteurs en
letterkundigen optraden, een welkome gelegenheid om de
kunstenaars bij hun strijd moreel en finantieel te steunen.
Het aantal huisconcerten, in grote en kleine steden van het
land gedurende deze jaren gegeven, is legio geweest. Het was
in de grote centra geen zeldzaamheid dat men op sommige
dagen embarras du choix had. Gewoonlijk betaalden de
gasten een vastgesteld entree en kwam de opbrengst in zijn
geheel (de kosten waren gering) aan de optredenden ten
goede. In enkele gevallen engageerden de gastheren de
uitvoerende kunstenaars tegen een overeengekomen honorarium en boden zij hun gasten het concert aan. De laatste
tijd van de bezetting geschiedde de betaling meer en meer
in goederen in plaats van in geld.
Wat in de huisconcerten bizonder werd geapprecieerd,
waren de vertrouwde omgeving — wat in deze jaren natuurlijk
een speciale behoefte was —, het onmiddellijke contact met
de kunstenaars, de mogelijkheid wensen kenbaar te maken
ten opzichte van de keuze van het programma, de onbekende
werken meer dan eenmaal te kunnen horen en over de
muziek en de uitvoeringen met de kunstenaars van gedachte
te kunnen wisselen. Dit rechtstreekse contact, dat in ons
voor-oorlogse kunstleven ontbroken heeft, moet voor beide
partijen als een winst beschouwd worden, die men ook in de
toekomst bestendigd zou willen zien. Het is onomstotelijk
gebleken dat zelfs de eenvoudigste toelichting voor het
publiek van grote betekenis kan zijn voor het verstaan van
het kunstwerk. Doch eveneens, dat het voor den kunstenaar
van grote waarde kan zijn zich voor dergelijke toelichtingen
rekenschap te moeten afleggen van de plaats die het kunstwerk in de tijd inneemt. Wie deze en dergelijke vragen te
beantwoorden krijgt, moet zich op zo intensieve wijze met
het kunstwerk bezighouden, dat zijn visie er op slechts
verdiept en verbreed kan worden.
Het is zonder meer duidelijk dat men in het huisconcert
een vorm heeft leren kennen, die er in hoge mate toe kan
bijdragen om het isolement te doorbreken, waarin de kunstenaar — de scheppende uit de aard der zaak meer nog dan de
uitvoerende, maar deze toch ook — door de gehele ontwikkeling van het kunstleven geraakt is.
De vraag rijst of thans, nu het concertleven in de oude
bedding schijnt te willen terugvloeien, het huisconcert
afgedaan heeft. Mij wil het voorkomen dat zijn taak aan
belangrijkheid wint, naarmate het vooroorlogse concert-
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wezen zijn, rechten wil hernemen. Want de concertvorm,
zoals wij die kenden, behoort niet meer volledig tot deze tijdDat geldt speciaal voor het zogenaamde kleine zaalconcert,
waarop de vocale en instrumentale solisten hun recitals geven.
Tot een goed begrip van zaken, moet men zich rekenschap
geven van de ontwikkeling van het muziekleven, waarin het
openbare concert pas in de negentiende eeuw op de voorgrond trad. Openbare uitvoeringen kenden de voorafgaande
eeuwen alleen ter gelegenheid van bizondere feesten aan de
vorstelijke hoven of op bepaalde hoogtijdagen der kerk.
Dat hing samen met het feit, dat wat men onder concert
verstond, een aangelegenheid was van actieve muziekbeoefening. Men kwam immers in de eerste plaats tezamen om te
musiceren, niet om te luisteren. Het eerste concert, waarbij
tegen betaling toegang werd verleend, schijnt tegen het
einde der zeventiende eeuw te Londen te zijn gegeven.
Omstreeks 1700 breidden de „collegia musica" in Duitsland, Zwitserland en Zweden, oorspronkelijk niet anders
dan verenigingen van actieve muziekbeoefenaren, zich uit
tot verenigingen welke voor hun, uit bepaalde kringen der
bevolking gerecruteerde, leden op gezette tijden concerten
organiseerden. In 1725 riep André Danican Philidor, de
vader van den beroemden schaakmeester-componist, te
Parijs de „concerts spirituels" in het leven, die aan het begrip
„publiek" een nieuv/e betekenis gaven. Deze voor iedereen
toegankelijke concerten werden gegeven op kerkelijke feestdagen, waarop de theaters gesloten moesten blijven. Het
Franse voorbeeld vond alom navolging. Maar het publiek
dat nu alleen kwam om te luisteren, stelde spoedig andere
eisen.
Men pleegt het louter toehoren, in tegenstelling met de
actieve muziekbeoefening, de passieve te noemen. Dat is in
zoverre onjuist, dat er ook in het luisteren een actief element
zit, en wel in het medeleven met het muzikale gebeuren dat
men bij den hoorder moet vooronderstellen. Er zijn verschillende middelen om dat medeleven te stimuleren, en
het schijnt al spoedig wenselijk gebleken te zijn om die toe
te passen. Een der meest probate prikkels is gelegen in de
opvoering der prestatie. Vandaar tot het virtuose effect
is maar een kleine stap. De virtuoos deed dan ook al spoedig
zijn intrede in de concertzaal. Omstreeks het midden van de
achttiende eeuw namen de tournees der virtuozen door de
concertzalen van Europa een aanvang.
Naarmate zich het concertleven aldus ontwikkelde, trad
ook de commerciële kant op de voorgrond. De beroemde
virtuoos kon de administratie van zijn concerten nauwelijks
persoonlijk meer afdoen. Hij nam een secretaris in dienst,
die het zakelijke gedeelte en de organisatie van zijn tournees
voor hem regelde. Uit dezen particulieren zaakwaarnemer
ontwikkelde zich de concertondernemer, die aanvankelijk voor
een vast salaris, later tegen een bepaald percentage de behartiging van de zaken van een of meer beroemdheden op zich
nam. Door de impressario's is vaak voortreffelijk werk gedaan.
Zij zetten zich met heel hun energie achter de kunstenaars,
in wie zij geloofden. Zij waagden het niet zelden om zich
achter jonge, nog onbekende, talenten te stellen, die hun weg
nog moesten maken, en trachtten de publieke opinie, waar
zij op vooroordeel stieten, te forceren. Op de duur werd de
idealist echter verdrongen door den nuchteren zakenman.
Eenmaal als tussenpersoon een onmisbare schakel geworden
in het ingewikkelde bestel dat men concertwezen noemt,
maakte de impressario, de lofwaardige uitzondering niet te na
gesproken, meer en meer gebruik, zoniet misbruik, van zijn
machtspositie. Hij sloot met jonge kunstenaars contracten
op lange termijn, waardoor vele jaren achtereen het grootste deel van hun inkomen in de zakken van den concertondernemer vloeide. Hij kwam allengs in zulk een positie,
dat hij den kunstenaar kon maken of breken. Door zijn nauwe
relaties met de onmiddellijke leiders van het concertleven,
de besturen van orkesten, opera-ondernemingen, zangverenigingen, zaal-exploitanten enz. enz., was hij in staat den

kunstenaar, die zich niet naar zijn eisen schikte, de weg naar
de roem voor geruime tijd te versperren.
Het aantal solisten-concerten nam in onze eeuw, en vooral
na 1918, onrustbarend'toe. Het zou een aparte beschouwing
vergen, op de oorzaken daarvan in te gaan. Het zij voor ons
doel genoeg het feit te constateren, dat de laatste dertig jaar
het concertwezen volledig ontredderd is door een wanverhouding tussen het aanbod aan uitvoerende krachten en
de vraag naar solistenconcerten. Tientallen dergelijke concerten vonden in de grote steden avond aan avond voor lege
zalen plaats, of trokken alleen nog maar een vrij kaartjespubliek. Het was de optredenden slechts te doen om recensies
van de zogenaamde grote pers, welke als introductie moesten
dienen voor het verkrijgen van engagementen bij orkestinstellingen, kunstkringen, e.d. De impressario deed zich
voor dergelijke avonden nauwelijks meer enige moeite.
Hij had zijn vaste tarieven voor zijn bemiddeling. Of die
bemiddeling een matig of nog geringer talent gold, deed
niet ter zake.
Het spreekt van zelf, dat de overdaad van middelmatige
avonden het publiek steeds schuwer maakte om naar onbekende kunstenaars te gaan luisteren en dat aldus ook het
betere talent de dupe werd der omstandigheden. Er scheen
een ogenblik kans op enige verbetering, toen het publiek
Zich in kunstkringen e.d. begon te organiseren. Dit wekte
de verwachting, dat bij het engageren van kunstenaars de uit
te voeren werken het uitgangspunt zouden vormen. Op de
duur bleek dit echter een illusie. Ook hier keek het publiek
in de eerste plaats naar de namen der uitvoerenden, zodat de
kunstkringen weldra huns ondanks mede in het zog der
impressarios voeren en hun leden de tot cliché's verstarde
programma's voorzetten, die er in 1940 weinig anders uitzagen dan anno 1900.
De impressario's oefenden n.l. allengs een remmende
invloed uit op het muziekleven. Daar de volle zaal voor hen
het enige doel hunner onderneming was geworden, waren
zij er op gesteld dat de kunstenaar zijn programma's zo
aantrekkelijk mogelijk maakte. Dat wilde zeggen: zoveel
mogelijk afgestemd op de traagheid van den middelmatigsten
luisteraar. Alle „moderne" muziek was daarmede van de
programma's gebannen. En onder modern wordt ongeveer
alles verstaan wat in onze eeuw is geschreven. Verschillende
buitenlandse kunstenaars hebben mij meer dan eenmaal
verzekerd, dat hun impressario hun uitdrukkelijk op het

hart gedrukt had, alleen bekende werken te spelen voor ons
publiek.
Het spreekt van zelf dat het publiek zich steeds verjongt
en er telkenjare een aantal belangstellenden in de concertzalen verschijnt, voor wie ook het bekende nieuw is. Zij stellen
er wel degelijk prijs op kennis te maken met de meesterwerken
der klassieke en romantische literatuur. Maar zou er wel
iemand te vinden zijn, die deze werken geheel van de programma's zou willen doen verdwijnen? Wat velen echter
wel willen is dat er een eind kome aan de botte verwaarlozing
van de eigen tijd, aan de dwaze eenzijdigheid der concertprogramma's en het eeuwige zwichten voor de wensen van
het meest reactionaire deel van het publiek.
Of de concertzaal evenwel hieraan kan voldoen, zal de
eerstkomende tijd moeten leren. Er zou een compromis
gesloten moeten worden tussen de behoeften van de vooruitstrevende en behoudende elementen onder het publiek. Of
er zou een definitieve scheiding moeten plaats vinden, tot
tijd en wijle de reactionnairen voldoende in de minderheid
geraakt zijn. De programma's der weinige concerten, die
sinds de bevrijding hebben plaatsgevonden, geven weinig
hoop dat er sinds 1940 veel veranderd is. Dat zou kunnen
betekenen dat er naast het officiële concertleven plaats is
voor huisconcerten, waarop de hedendaagse muziek tot haar
recht kan komen, ongehinderd door remmende impressarios
en onverbeterlijke anti-modernisten. Maar dergelijke huisconcerten moeten niet alleen toegankelijk zijn voor een
elite onder de goed-gesitueerden. Ze moeten overal gegeven
worden waar er een klankbodem voor te vinden is. Waar geen
geschikte woonruimte met instrument (vleugel) beschikbaar
is, zou een kleine zaal, een clublokaal of atelier hiervoor
dienstbaar gemaakt kunnen worden. Waarde zullen deze
concerten immers alleen hebben, wanneer ons volk als geheel
er mede bereikt en met de kunst van de eigen tijd vertrouwd
gemaakt kan worden.
De kunstenaars kunnen in deze huisconcerten een geheel
nieuw en uiterst waardevol werk-object vinden. Zij treden
hier niet voor de pers op, maar vormen een nieuw, veel
uitgebreider en geinteresseerder publiek, dat hen, eenmaal
voor hen gewonnen, ook trouw zal blijven wanneer zij hun
optreden naar de officiële concertzaal verplaatsen.
Waar een wil is, is een weg. Het gaat er voorshands om de
idee levendig te houden en in praktijk te brengen. De praktijk
Zal de juiste vorm van uitvoering dan wel leren.
P. F. S.

ONDERGRONDSE STRIJD IN BEELD EN DOCUMENT
Ingewijden noch buitenstaanders zullen zonder innerlijke
ontroering de tentoonstelling, gewijd aan een gedeelte van
de illegale strijd tijdens de bezetting, kunnen aanschouwen.
De ingewijden door de herinnering aan wat ze wisten — en
aan wat ze hier missen, maar hierover straks — en de loyale
buitenstaanders door de herinnering aan alle ellende, aan al
het onbegrepen grootse en afschuwelijke dat zij zich rondom
zich af zagen spelen.
.
Het ene ogenblik denken we: kwam deze tentoonstel
niet wat te vroeg? Maar het andere ogenblik vragen we ons
af, of deze tentoonstelling niet een zes weken vroeger gehouden had dienen te worden. Maar laten we daar maar niet
verder over nadenken of redetwisten. Het is een voortreffelijke
tentoonstelling, die het publiek een heldere kijk geeft op
vele — niet alle — illegale werkwijzen, op de gruwel die
bestreden werd en, terloops, op het doel waarom gestreden
werd. Wim Oepts — tevens de ontwerper van de affiche,
een der allerbesten die ons in jaren onder de ogen kwam —
heeft alle eer van de inrichting van deze tentoonstelling!
Hierboven lieten wij al doorschemeren dat er volgens ons
iets niet volledig, iets niet geheel in de haak met deze tentoonstelling is. Onze bedenkingen zijn die welke oorspronkelijk ook de G. A. C. (Grote Adviescommissie) tegen deze
tentoonstelling naar voren bracht. Wij bedoelen dat hier ten
onrechte de indruk gewekt wordt dat de R. V. V. (Raad van

Verzet), de K. P. (Knokploeg) en de O. D. (Ordedienst) welke
begin 1942 tot de B. S. samensmolten, tesamen de Illegaliteit
van ons land vormden. Dat dit niet waar is, zouden wij enkel
al kunnen bewijzen door het relaas van de strijd welke Gerrit
van der Veen met zijn naaste kameraden gevoerd heeft. Een
grote, de gehele illegaliteit omvattende tentoonstelling blijft
noodzakelijk. Hoezeer te betreuren is het, dat deze nimmer
iets zal kunnen tonen van de ruim 150 vervalsingen welke
door Van der Veen vervaardigd zijn! Hij zelf had deze zo
graag tentoongesteld gezien, naar hij ons een paar maal
meedeelde. Het zal helaas niet zo mogen zijn...

L.P. J.B.

Antiquariaat en V e r z e n d b o e k h a n d e l
D'ËENDT
Vroeger Rooduyn en Meulenbelt
Spuistraat 272, A'dam. - Tel. 33239
Inkoop van bibliotheken
Toezending van catalogi naar
opgave van belangstelling.

BOUWKUNST
EN WEDEROPBOUW
Het gaat niet goed met de ontwikkeling van de bouwkunst,
Wij hebben onze goede reputatie verloren. Niet langer zullen
de kunstenaars uit heel de wereld naar Nederland komen om te
zien op welke wijze de bouwmeesters van dit land vorm geven
aan de problemen die hun utilitair en kunstzinnig gericht
vak stellen.
Het in Duitsland, reeds vóór de oorlog, gecultiveerde
atavisme waarbij men tot de „Biedermeyerstijl" terugkeerde,
„ Öfen" boven centrale verwarming moest verkiezen, SchultzeNaumburg een profeet werd en het „Nationale" bij het hermetisch sluiten der grenzen een te grote betekenis kreeg en een
verwijdering van „socialistische" elementen uit de samenleving een wijde kijk op een meer universele samenleving
onmogelijk maakte, dat stelsel en die opvattingen vonden ook
in ons land, te goeder trouw, weerklank. Een tot aan het
ziekelijke grenzende verering voor producten van eigen bodem
en een verheerlijking van het „streekeigene" en nationale,
staan een normale en onbevangen ontwikkeling van de bouwkunst in de weg.
De voorstanders van het behoud maken een grote fout,
Zij vergeten, dat een der meest typische eigenschappen van
de zich steeds en altijd door verjongende bouwkunst is dat zij
steeds — voorzichtig, doch onweerstaanbaar — de vormen
kiest, welke een geestelijke verruiming en een verblijding
betekenen ten opzichte van oudere. Duidelijk is waarneembaar, dat goede bouwmeesters steeds een goede visie hebben
gehad, wanneer zij de impuls volgden welke naar een schonere
en blijdere wereld leidde, dat zij steeds voorgangers zijn
geweest, wegbereiders, zoekers en leiders naar het nieuwe,
dat zij bouwers waren in ruime zin aan de samenleving van
morgen. Het was niet de traditie van het behoud, die Jan
Texier ertoe bracht op de toren van de kathedraal van
Chartres een flamboyante spits te bouwen, ofschoon het
pendant ervan de sobere Romaanse vormen droeg; het
was de traditie welke voor hem en al zijn grote tijdgenoten
de plicht tot vernieuwing inhield, welke hem en het kapittel
tot deze daad bracht.
Toen in de dertiende eeuw Engelse en Franse koningen
„villes-neuves" in Aquitanië en de leden der Duitse Orde
nieuwe steden in Noord-Duitsland stichtten, imiteerden hun
bouwmeesters geen romantische stadsbeelden uit oudere
stadjes, doch legden de steden rechtlijnig aan en bebouwden
ze zodanig dat hun werk nu nog waardering afdwingt —
en bruikbaar is.
Wat thans in ons land, in Middelburg, Rotterdam, Venlo
en in vele andere plaatsen waar „Wederopbouw" aan de gang
ging, geschiedt, mag men een artistiek schandaal noemen.
Het Nederlandse volk loopt niet gauw warm, wanneer het om
zaken van kunst of bouwkunst gaat. (De Stockholmpe burgerij

WERKFONDS VAN „DE VRIJE KUNSTENAAR"
?t a
S

Ontvangen: J. G. V. f 35,—, J. H. E. f 10,—> J. P.
f 25,— L. H. v. D. f io,—, A. J. N. B. f 20,—, J. Th. G.
f 5,20, J. M. f s.ao, F. W. f io,—, Dr. J. N. f 10,—, L. J. C. B.
f 5,20, Mej. C. v. D. f 5,20, Mevr. A. F. f 100,— , H. S. f 26,40,
H. W. T. S. f 25,—, S. K. f io,—, S. W. L. f 3,—, G. A. H.
f 50,—, W. F. G. f io,—, D. v. T. f 3,60, W. P. f 25,—,
W. H. G. f 25,—, H. W. G. f 10,80, W. B. 20,—, C. v. O.
f io,—, W. A. S. f 5,—, J. H. d. H. f 5.—, W. V. f 10,—,
A. J. V. 15,—, Jkv. J. P. v. D. f 5,20, A. H. f 25,—, Th. d. W.
f io,—, D. v. G. f 25,—, Mevr. A, F. f 25,—.
De Vrije Kunstenaar wil zijn een vrije tribune voor vrije
kunstenaars! Helpt ons het blad beter en groter te maken
en stort daartoe uw bijdrage voor ons werkfonds op postgiro
119548 of giro gem. Amsterdam B 2041, beide ten name
van Jac. Bot. Werft abonne'sl

was anders, toen zij een mooiere toren op het raadhuis wenste
dan die welke de kunstzinnige bouwmeester reeds tot op
grote hoogte had opgetrokken). Datzelfde volk gal straks
echter wel klagen wanneer het opmerkt, dat bij de wederopbouw niet de kansen gebruikt zijn waarop het nageslacht
recht heeft. Nu reeds mopperen de Middelburgse winkeliers,
dat kleine ramen de plaats der spiegelruiten moeten innemen
en nu reeds gaan stemmen op die verfoeien wat atavistisch
gerichte architecten wensen, de wederopbouw van steden
door een bouwwijze die een herinnering moet opwekken
aan wat gedurende eeuwen gegroeid was doch niet „gemaakt"
werd. Uit dat zoeken blijkt niet de wens te bouwen aan een
schonere wereld waarin de problemen op klare, zuivere wijze,
eerlijk en trouw aan de aloude beginselen der bouwkunst,
zuiver en schoon worden opgebouwd. De verwoesting der
steden wordt door de burgers aanvaard met een gelatenheid,
welke wordt gedragen door de hoop en de verwachting, dat
vijf jaren strijd en onderdrukking zullen leiden naar een
schonere en betere stad en naar een schonere en betere
wereld. De beoefenaars der bouwkunst hebben daartoe bij
te dragen en de wijze waarop zij hun taak aanvangen wijst
erop, dat zij dit niet begrijpen.
A, H, Wegerif.

Peperfeorre(s
De nieuwe directeur van het Rijksmuseum en hè*
Stedelijk Museum te Amsterdam.
Wij wensen den heer Roëll, den nieuwen directeur van het
Rijksmuseum van ganser harte geluk met zijn benoeming en
hopen, dat hij in zijn nieuwe functie even goed werk zal
kunnen verrichten als in zijn vorige. Wat deze vorige functie
betreft: hierin blijkt hij geheel of gedeeltelijk gehandhaafd
te zullen blijven. Is dit, vragen wij ons af, niet iets te veel
van het goede, zijn deze twee geweldige taken wel te verenigen? De toekomst zal het antwoord geven.
„Monumenten-stop".
Zo ongeveer heet de bepaling, door de regering aangekondigd
om te verhinderen dat er een vloed van oorlogsmonumenten
van verdacht allooi over ons land stromen zal, vóórdat een
regelend lichaam in het leven geroepen is. Wat moeten wij nu
denken van het binnen een paar weken in elkaar geflanste
gedenkteken (de heer Knuttel, de directeur van het Gemeente-museum te 's-Gravenhage schijnt het „ontworpen"
te hebben) dat dezer dagen door den minister-president in
de buurt van St. Michielsgestel onthuld werd? Overtreedt
de regering hierbij haar eigen aangekondigde verordening
niet op zeer gevaarlijke wijze?
Niets geleerd.
In het te Londen verschijnende „Vrij Nederland" (dat niets
te maken heeft met het hier te lande verschijnende weekblad)
maakt The Netherlands Publishing Cy Ltd doodleuk per
advertentie reclame voor een roman van Stijn Streuvels,
den figurant uit de Duitse film De Vlaschaard. Waarom,
Ereraad, zuivert Gij de beoefenaars der Nederlandse letteren?

BRANDARIS
en ae zuivering
In de laatste Brandarisbrief schreef ik over de slappe houding
der kunst-zuiveraars. Ter verduidelijking wil ik mededelen,
dat die brief geruime tijd geschreven werd voor dat de drukker
haar eindelijk afdrukte. Deze verklaring moge als een verontschuldiging gelden tegenover die „zuiveraars", waarvan
gebleken is dat zij hun ondankbare taak ernstig opvatten.
Brandaris.

VRIJVOETIGHEID
De manifestatie van de loyaal-gebleven dansers en danseressen in de Stadsschouwburg is voor velen een verrassing
geworden, die in de waan verkeerden dat „vrije voeten" na
jarenlange kluistering weieens „stijve voeten" zouden kunnen
blijken. Het tegendeel was waar, en zelfs met vooroorlogse
maatstaven gemeten, was deze uitvoering niet alleen in hoge
mate bevredigend, maar er vielen zelfs enkele nieuwe elementen in te ontdekken, welke veel hoop geven voor de
toekomst.
In de eerste plaats toch deed dit gehele optreden van een
reeks zeer uiteenlopende kunstenaars, net zo goed uit het
klassieke als uit het moderne ballet afkomstig, uit nieuwere
als uit oudere scholen van rhythmische lichaamsbeweging,
heel duidelijk uitkomen, dat men ernstig tracht een einde
te maken aan de verdeeldheid welke tot nog toe de wereld
van de dans hier te lande heeft beheerst. De danskunst heeft
het steeds zwaar te verantwoorden gehad in dit land der
godzalige harken, en onderlinge naijver heeft de strijd der
kunstenaars op dit gebied weinig bevorderd. Dat alles kan
en zal nu beter worden. Het onweerlegbare bewijs hiervoor
— de kunstdaad zelve — werd geleverd door het goede
staaltje van samenwerking dat deze vlotte en soepel-verlopende
voorstelling bood.
Wat ook de vrije voeten tijdens de periode van onvrijheid
in technisch opzicht verleerd mochten zijn, de ideeën zijn
gerijpt en de artistieke ernst is toegenomen. Er waren maar
zeer weinig momenten die nog herinnerden aan de oude
geestelijke gemakzucht waaraan vroeger zo menig dansnummer laboreerde. Van de verkeerde tradities waarmee
nog niet voldoende gebroken werd, dient alleen deze gereleveerd te worden: het dansen op ten enen male daarvoor
ongeschikte muziek, zoals geschiedde met (alweer!) een van
Chopin's composities, en enigermate met Ravel's „Jeux
d'eau", dat — goed gespeeld als het stuk door Arnold Juda
werd — teveel aandacht voor zichzelf opeiste om nog geheel
te kunnen passen bij de Franciscuslegende die overigens door
Do van Dalsum uitstekend geconcipieerd was, maar die
terwille van de muziek onvermijdelijk in ongewenste herhalingen moest vervallen.

VERMEER
vermeerderd.
Geen taalkundig foefje om tot de overtreffende trap van den
toch al zozeer voortreffelijken Vermeer te geraken: deze twee
woorden met de veelzeggende drie puntjes erachter duiden
op de tragi-comische historie waarbij enkele kundige en
bona fide kunstkenners en kunstcritici betrokken waren,
die een luttel aantal jaren geleden oprecht en verheugd
meenden dat een nieuwe Vermeer aan de reeds bekende
schilderijen van dezen meester toegevoegd kon worden, door
de „ontdekking" van de „Emmausgangers", Wij willen ons
niet verder in deze pijnlijke zaak verdiepen — deze gaat,
wat de technische kant betreft, onze bevoegdheid en kennis
te boven. Wij willen het hier even over een andere, voor ons
culturele leven minstens even belangrijke zijde van het
geval hebben.
Laten wij met de deur in huis vallen: met alle eerbied voor
de meesterwerken uit het verleden moeten wij vaststellen,
dat er een overdreven, vaak door commerciële overwegingen

Een luchtige Landler van Mahler, door Florrie Rodrigo
met enkele leden van haar ensemble en het geestige groteske
„Doenja" door Maja Morova met voortreffelijke vaardigheid
en evenveel charme gebracht (vrij vertaald naar Diaghilew)
waren de twee beste der kleinere nummers, want hoe verdienstelijk ook in nabootsing, voor Spaanse dansen zijn zelfs
de vrije voeten onzer meest vrijgevochten danseressen niet
vrij genoeg, zodat het resultaat ook in de beste omstandigheden maar vrij matig blijft.
Van de drie balletten verraste „De duivel in het Gemeentehuis", op heel doeltreffende muziek van Lex van Delden,
door geestigheid en aardige inventie. De tijd van gedwongen
nadenken en bezinning blijkt door Florrie Rodrigo en Hans
Snoek goed benut te zijn: er viel een merkbare vooruitgang
in gehalte te "constateren, waar wij vroeger vaak de bedoeling
slechts voor lief moesten nemen. En toepasselijk was dit
vrolijke spel van overheidsbedrog ook in hoge mate, gelijk
wethouder de Roos gevat opmerkte in zijn toespraak die de
muzen — ook die welke het „vrije publiek" inspireren volkomen recht liet wedervaren.
Het ballet „Première-Koorts" van Evelyne Dark, met zijn
prettige dancing-music was vager, onduidelijker van voorstelling, maar desondanks onderhoudend, terwijl de choreografie van Ruth Hellmer een aantal goede vondsten bevatte,
— meer dan Lex van Delden's „Symbool", waarin ondanks
het rood-wit-blauw met oranje onze hoop meer geprikkeld
werd dan onze fantasie.
Zo werd het alles bijeen toch een bonte avond met veel
verscheidenheid in kleur en in kwaliteit; een manifestatie die
men gerust ook critisch bekijken mocht, omdat ze heel veel
meer was dan alleen manifestatie. Een uitstekend begin van
de bevrijde danskunst, die er ook zonder de medewerIcing van
verdienstelijke maar trouweloze buitenlanders en querulanten
wel komen zal, wanneer de nog zo prille eensgezindheid
onder onze eigen danskunstenaars maar bewaard blijft en
evenmin verflauwen zal als hun ijver en hun geestdrift voor
deze nog altijd ietwat onhollandse kunst.
L. L.

gestimuleerde bewondering en bewieroking van de oude
kunst bestaat, welke zeer dikwijls ten koste gaat van hedendaagse kunstvoortbrengselen van op zijn minst zeer behoorlijk gehalte. In een maatschappij die zich met vrijwel
gelijke belangstelling bezig zou houden met het allerbeste
en allerschoonste uit alle tijdperken, het huidige inbegrepen,
Zou voor een — zij het vrijwel geniale — zwendel als met
de Emmausgangers zo goed als geen plaats zijn. Het tot in het
krankzinnige opjagen der prijzen van vele werken uit het
verleden, is als het navelbestaren van een mensheid die niet
om zich heen, niet vooruit durft kijken. Daarbij komt dat
vrijwel iedere kunsthandelaar, kunstcriticus en museumdirecteur het veiliger, dankbaarder, eervoller en voordeliger
schijnt te vinden zich met oude kunst bezig te houden, dan
zich op het glibberige pad der hedendaagse kunst te wagen_
Laten wij enkele van de in de vorige zin gebruikte adjectieven
nader verklaren. Veiliger: dit duidt op beperktheid of onwetendheid; dankbaarder en eervoller: dit duidt op de hoop
openlijk geëerd te zullen worden om een nieuwe vondst op
het oude terrein; voordeliger: dit duidt op het verlangen zo
veel mogelijk zijde te spinnen uit het hele geval.
Dit is wat wij over dit geval wilden zeggen, voorlopig.
Mogen wij ons aan een vermanend woord wagen? Welaan
dan: Eert de kunst uwer tijdgenoten als die uwer voorvaderen en het zal u wel gaan, en de kunstvervalsers slecht".
L. P. J, Braat.

en antooorcf
Van onzen medewerker, den heer P. Swart te Wassenaar,
ontvingen wij de volgende brief, die wij met zijn toestemming
publiceren.
Mevrouw, mijne Heren,
Het is te bar; alle onderdelen van mijn vulpen trillen van
ontzetting over zoveel wanbegrip en wansmaak, zo'n volkomen
negatie van de meest elementaire begrippen van welstand in
een blad, dat de belangen van de kunst in al haar uitingen
heet te behartigen, dat spiegel wil zijn van de progressieve ideeën
en verworvenheden van het kunstbewustzijn. Dat verschijnt
me daar, godbetert, in een grauw jasje uit de ergste achterbuurtse uitdragerij, met een wanstaltig hoofd, waarin alle
reminiscenties van een uitgeleefde „kunst" -opvatting op een
erbarmelijk impotente wijze bij elkaar zijn gescharreld. Ernst?
Een farce? In z'n ernst een farce, een ernstige farce, een aanfluiting. Beschamend. Deze attributen in de kop: rechtstreeks
gegapt uit een duits voorbeeldenboek voor provinciale decoratieschilders. Een masker, dat we niet meer gebruiken, idiote
zuiltjes, waarmee we niet meer bouwen, een betonnen palet,
dat je niet vast kunt houden, een boek, dat niet dicht kan, een
walgelijke torso, een mistekende viool. Sigarenzakjes-symboliek
van de ergste soort. Is dit de dooorsnede van de hersens van
dien vrijen kunstenaar, die als kunstenaar zijn plaats opeist
in de nieuwe maatschappij? Dan: laat af van alle hoop, gij
die mijn ,,woord" vertrouwt.
Boven deze voddige vlag een wimpel in kapitalen, eronder
in onderkast — opdat men niet denke, dat we niet weten, dat
er zo iets als een nieuwe typografische vormwil bestaat — „de
vrije kunstenaar" en in minusculeuse minusculen de geloofsbelijdenis, opdat men wete, dat we vrije kunstenaars zijn, vrij
van elk minderwaardigheidsgevoel tot vrij van schaamte toe,
opdat men wete, dat we onafhankelijk zijn van elk oordeel,
van alle redelijkheid, van alle respect.
En dan daaronder de grauwe ellende van de eindeloze
kolommen met de hoofdjes, symmetrisch asymmetrisch naar de
luimen van den halfwas-letterzetter, die dit typografisch vod
blijkbaar te zetten kreeg: ieder hoofdje uit een andere kast, niet
uit vormwil deze variaties, maar uit impotentie en onkunde.
Lezen? Dank je, ik heb de buik al vol van het zien, über-übel
(vergeef me, 't staat er onbedachtzaam).
Guts voort, kloaak, guts voort in eindeloze deining, kloaak.
waarin hun ziel zichzelf weerspiegeld ziet.
Een bittere gedachte: heb ik daarvoor en velen met mij een
groot deel van ons leven geijverd voor een nieuwe typografische
vormgeving? Barst dan vrije en onafhankelijke kunstfrazeurs
en ga onder in je onmacht of onwil je tijd te kennen en te
verstaan.
Of zal ik nog eens preken: Mevrouw, mijne Heren, ge weet
natuurlijk (heel misschien), dat als elke tijd, ook de onze een
eigen typografisch gezicht heeft, fris, open, moedig op de
toekomst gericht — om de hoek loert nog de dode uitgebeende
frats uit een stervende tijd (sla uw ogen neer, redactie van de
vrije kunstenaar) —, dat een corps van jonge, bekwame typotecten hunkert om U behulpzaam te zijn om ook aan den
Vrijen Kunstenaar een gezicht te geven, dat past bij de tijd.
Elffers, Brusse, Metz, Oorthuys. Leg de laatste nummers van
De Vrije Katheder naast de Vrije Kunstenaar — er ligt een
generatie tussen in uw nadeel.
Gegroet,
w.g. P. Swart.
Bovenstaand briefje heb ik terwille van den zetter (U weet
wel, die halfwas, die het toch al gedaan heeft), overgetikt
naar een slordig handschrift in een mengsel van Kollewijnen Marchant-spelling. Alle onderdelen van mijn schrijfmachine trilden van ontzetting over zoveel wanbegrip, ZjO'n
volkomen negatie van de meest elementaire begrippen van
welstand. . . Neen, vergeef me, 't staat er onbedachtzaam.
Welk minderwaardigheidsgevoel zou me dwingen dezelfde
bulderende toon aan te slaan als de heer Swartf Het zou
bovendien niet fair zijn. Ik heb rustig de tijd genomen om
de vele weimenende vermaningen, die hij tot ons richt,
ondanks dat slechte handschrift, dat me aanvankelijk zo

irriteerde, op te nemen in mijn hart, terwijl hij fris van de
lever en moedig in typotechnische woede is uitgebarsten en
ons daarmee de al te gemakkelijke kans liet wijs en bezadigd
uit te leggen, dat voor een met levensgevaar gedrukt illegaal
blad, zelfs voor een kunstenaarsblad, de uiterlijke verschijningsvorm — hoe belangrijk onder andere omstandigheden —
maar bijzaak is, ja dat in de overgang naar „normaler" verhoudingen het onderling contact tussen redactie, uitgeverij
en drukkerij en het contact met geschikte medewerkers nog
zo stroef is, dat de Vrije Kunstenaar nog even moest blijven
rondlopen in dat armoedige grauwe jasje, waarin zo veel
vrije Nederlanders in de oorlogsjaren hebben rondgelopen.
Intussen hebben wij het blad een nieuw jasje aangetrokken.
Of we dat al volmaakt vinden? Nog lang niet en daarom
zullen we het ook in de vervolge op prijs stellen van de zijde
van de lezers zo deskundige critiek te ontvangen als de
bovenstaande van den heer Swart, maar — om de wille van
hun eigen bloeddruk — als het kan iets kalmer.

Een goe

d over de JN.O.IV.

Het heeft verschillende kunstenaars getroffen, dat in uw bijzonder nummer van eind April geen goed woord over de
N.O.K. werd gezegd.
Gaarne toegegeven, dat deze poging tot een Nederlandse
Organisatie van Kunstenaars zowel organisatorisch als technisch
fouten toonde en door het tijdstip der oprichting vanzelf-,
sprekend ten ondergang was gedoemd, waarvan, naar we weten,
niemand meer dan de algemeen-voorzitter, de edele figuur van
wijlen Mr. J. F. van Royen en zijn medewerkers, waarvan ik
slechts wil noemen Ir. Hein von Essen en Prof. Zwiers, zich
bewust waren, dan moet toch stellig erkend worden, dat de
N.O.K.er zeer veel toe heeft bijgedragen de kunstenaarsgeesten
wakker te maken voor het vraagstuk van een algemene aaneensluiting der kunstenaars in blokken van vakgroepen van
een Kunstenaars-Federatie,
Zo heeft de N.O.T., opgericht onder de stimulatie van de
N.O.K,, eveneens onder de toneelspelers het besef van saamhorigheid wakker gemaakt.
Zonder de N.O.K. zou de idee van een Nederlandse Federatie
van Beroepsverenigingen van Kunstenaars (tussen haakjes,
wat een ellendige mondvollige naam, zie het korte woordje
„N.O.K.") thans niet zo in de kunstenaars leven.
Laten wij dit erkennen en daarom de N.O.K. en in het bijzonder wijlen Mr. J. F. van Royen daarvoor dankbaar
herdenken.
H. FELS, Architect.
Onderschrift van de redactie.
Inderdaad bevatte ons bijzonder nummer geen goed woord
over de N.O.K, De N.O.K. heeft ook geen goed woord
verdiend — wel veel kwade woorden. Dat wij ook die weglieten, is te danken aan het respect, dat wij hebben voor vele
der oprichters en in het bijzonder voor de nagedachtenis van
wijlen Mr. Van Royen en de waardering die wij gevoelen
voor de goede bedoelingen, die hij en zijn medewerkers
koesterden.
Maar respect noch waardering kunnen iets af doen aan ons
inzicht, dat de N.O.K. werd opgericht in een tijd, waarin de
schenders van ons volk en onze cultuur reeds op alles wat
ons dierbaar was en is, hun lompe laars gezet hadden en
waarin deswege slechts één parool mocht gelden: alles vermijden wat zelfs maar de indruk kon wekken, dat wij bereid
stonden iets van de verderfelijke methoden van den vijand
over te nemen. En dat deed de N.O.K. niet. Integendeel:
deze organisatie werd bewust opgericht met de bedoeling de
wind te nemen uit de zeilen van den vijand. Zij bereikte
natuurlijk het tegendeel en stierf na een kort bestaan aan deze
verkeerde tactiek. De N.O.K. was een tactische fout van
de eerste orde.
Dat wij voor niemand willen onderdoen aan respect voor
de zuivere figuur van Mr. Van Royen hebben we bewezen
in het artikel, dat wij bij zijn dood in dit blad aan hem
hebben gewijd. Wij hopen op zijn betekenis nog wel eens
terug te komen.

Nogmaals:
Dr. Van Blankenstein
Ons bericht dat de heer Van Blankenstein gesalarieerd zou
worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de
Katholieke Staatspartij, blijkt naar men ons uit Londen
meedeelt, niet te bewijzen te zijn. Wij betreuren het dit
bericht geplaatst te hebben, al is het aan de inhoud van de
artikelen door den heer Van Blankenstein geschreven te wijten,
dat wij iets te grif aan de waarheid ervan geloofden...
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