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KUNSTPOLITIEK IN DE
SOWJET-UN1E
„Sovïet Art and Artists" by Jack Chen.
(The Pilot Press Ltd. London 1944).
een goed gedocumenteerd en overzichE indelijk
telijk boek over het geestelijk leven in de

Sowjet-Unie. Al lezende noteerde ik het volgende.
Het valt mij op, dat er in Rusland bizondere scholen blijken te bestaan voor artistiek begaafde
kinderen. Op achtjarige leeftijd kunnen deze daar
al op komen, al blijkt het meer gebruikelijk dat
zij het op twaalfjarige leeftijd doen. Dit werpt
alle theoriën — waarin ikzelf ook geloofd heb —
omver die volhouden, dat de begaafdheid welke
uit kindertekeningen spreekt, meestal van voorbijgaande aard blijkt te zijn. In Rusland blijkt
men deze te willen en kunnen vasthouden, in vele
gevallen tenminste. Waar het kunstonderwijs tot
het achttiende jaar duurt, zou het belangwekkend
zijn, eens de werkstukken voor ogen te krijgen van
bijvoorbeeld vijfentwintig leerlingen gedurende
deze periode van tien jaar! Wanneer ik het hoofdstuk „The Artist's training" lees, word ik wat
bitter gestemd wanneer ik bedenk, hoe kunstmoordend, ja regelrecht abortief het onderwijs bij
ons te keer gaat, de enkele, en vaak zeer gunstige,
uitzonderingen daargelaten! Zal dit nu eindelijk
veranderen, straks, als er zoveel veranderen en
van de grond af opgebouwd zal moeten worden?
In een artikel over kindertekeningen las ik indertijd eens in de Kroniek van Kunst en Kuituur, dat de onderwijzers „als een horde barbaren
in de wereld van het kind binnendringen". Geen
woord te veel of te weinig!
De gegevens voor dit hoofdstuk over het kunstonderwijs zijn bijgewerkt tot en met 1943 toe. Dat
maakt het zo belangrijk! ledere onderwijzer of
leraar die werkelijk belangstelling heeft voor het
teken- en schilderonderricht én voor de ziel van
hem toevertrouwde kind, dient dit boekje te lezen.
Hoe aardig is de definitie die een vijfjarig Russisch

kind geeft over de tekenkunst: „Ik neem een gedachte en teken er dan een lijn omheen." Ik durf
deze uitspraak te leggen naast de prachtige, luciede
en intelligente bladzijden welke Paul Valéry over
het tekenen schreef!
Wat mij ook opvalt, is dat er geen uniform systeem
voor het kunstonderwijs in de Sowjet-Unie blijkt
te bestaan. Alles hangt af van de streek waar de
school zich bevindt, van de traditie van de school
en van de aard van den onderwijzer of leraar.
Waar blijft het geschreeuw over „dodende uniformiteit in de Sowjet-Unie"?
Jack Chen definieert als volgt het door zo velen
gesmade „materialisme": „De Sowjetjeugd is zeer
beslist „materialistisch" in die zin, dat zij het
leven ziet als iets dat geleefd moet worden, en
weet dat de kunst een van de wegen is waarlangs
de mens dit vollere leven verwerkelijken kan." —
Wat dacht, wat deed de Renaissance-kunstenaar
anders?
Hoogst belangrijk (en, op de lange, lange duur ook
bij ons misschien voor navolging vatbaar) is het
feit, dat de student die er enkel op uit blijkt te
zijn zo spoedig en zo veel mogelijk geld te verdienen en een grote naam te verwerven, van de
school of universiteit verwijderd kan worden. Hem
wordt immers steeds bijgebracht, dat hij niet voor
zijn eigen belang studeert, maar voor dat van de
gehele menselijke samenleving.
Dat leerlingen ook reeds opdrachten „van buiten"
ontvangen, ja bij verschillende bedrijven te werk
gesteld worden tijdens hun studietijd, is ook iets
wat in ons land slechts schoorvoetend toegestaan,
zelden gestimuleerd wordt. Wanneer deze methode
echter met beleid en inzicht toegepast wordt, kan
hij zeer goede resultaten afwerpen.
Wat brengt het hoofdstuk „The artist at work" ons
weer een overvloed van belangrijke gegevens, die
ik geneigd zou zijn hier over te nemen! MerkwaarI

dig is wat Chen vertelt over de opleiding, werkwijze en samenwerking van Kuprianov, Krylov en
Sokolov, die hun werken signeren als „Kukrinski".
Bij het doorbladeren van dit boekje waren mij de
tekeningen van dezen gewaanden „Kukrinski" opgevallen als de persoonlijkste en knapste uitingen
der hedendaagse satirische tekenkunst van Rusland. Het schijnt met geen mogelijkheid uit te
maken te zijn, wie van de drie kunstenaars een
bepaalde lijn gezet heeft. Geen voorbeeld ter navolging, wel een toeval, een unicum naar ik meen!
Ik herinner me enkel iets analoogs gezien te hebben in het atelier van de (mediocre) Franse beeldhouwers Jean en Joel Martel.
Het coöperatieve verbond van Sowj et-kunstenaars
(het feitelijke vakverbond) vervangt geheel de
kunsthandel. Een dergelijk iets zweeft in Holland
(misschien elders ook) vele kunstenaars ook voor
de geest, maar het wordt steeds als inderdaad iets
„zwevends" uitgekreten. In een maatschappij met
een vast doel als die der Sowj et-Unie is zo iets
echter mogelijk, maar daarvoor moeten eerst zeer
veel uiterst heilige huisjes omvergetrapt worden..
Waarom zou de kunsthandel zich in ons land niet
hoofdzakelijk met de oude kunst bezighouden?
Daar ligt toch voornamelijk hun belangstelling
en
hun kans op de grootste winsten. Er zijn,
gelukkig, enkele uitzonderingen. Verder zie ik
echter veel heil in reizende tentoonstellingen, door
kunstenaars te organiseren, gelijk ik die zelf mee
hielp organiseren tijdens de Duitse bezetting, toen
de niet-aangeslotenen bij de Kultuurkamer geholpen dienden te worden. Van vele zijden kreeg ik
toen het verzoek, te trachten door dergelijke tentoonstellingen ook na de oorlog het contact van
de kunstenaars met het belangstellende publiek
aan te houden.
Een bij de coöperatie aangesloten kunstenaar heeft
een contract, waarbij hem tussen de 500—2000 roebel per maand (waarvan goed te leven schijnt te
zijn) verzekerd wordt. Een schilderij brengt van
500 tot 10.000 roebel op. Aquarellen van 150—300
roebel. Een flink beeld of beeldengroep ongeveer
30.000 roebel. Alles hangt ook hier, gelukkig, voor
een groot deel af van het talent en het „in trek
zijn" van de kunstenaar. Geen algehele gelijkschakeling dus, mijne bange dames en heren
Er blijken vele stijlen en scholen in de SowjetUnie te bestaan, al werd langzamerhand het „socialistisch realisme" wel overheersend. Het feit,
dat de Sowjetkunstenaar vrijwel geheel afgesloten is van het Westen wordt als een groot bezwaar
gevoeld en een der redenen geacht, waarom de
schilderkunst zich zo langzaam en moeizaam ontwikkelt. Zal dit nu veranderen gaan? Zulk een
nader contact zou zeer toe te juichen zijn, ook voor
ons westerlingen....
Verder bestaat er de zogenaamde „creatieve bond",
welke zich in het bizonder bezighoudt met de ontwikkeling en het welzijn van de kunst als zodanig.
In iedere streek van de Sowj et-Unie is er zulk een
bond. Deze organiseert lezingen over kunst, discussies over kunstpolitiek, critische debatten over
verschillende stijlen en scholen, tentoonstellingen
van een bepaalden kunstenaar enz. Verder organiseert hij grote tentoonstellingen, bereidt „kunstexpedities" voor. Een van de leiders der Moskouse bond zei over het doel o.a.: „De bond is een
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Wij eisen rechtshersfel.
Hadden jullie vier jaar eerder moeten doen.
Wij verzetten ons tot het uiterste.
Hadden jullie vier jaar eerder moeten doen.
Wij komen in opstand tegen onrecht.
Hadden jullie vier jaar eerder moeten doen.
Wij zetten door tot onze laatste druppel bloed.
Ook dat hadden jullie vier jaar eerder moeten doen.

laboratorium voor creatieve discussie. Het is een
sociaal centrum waar over verschillende creatieve
methoden en over verschillende aesthetische gezichtspunten gedebatteerd wordt". Vele belangrijke uitgaven op kunstgebied werden op initiatief
en met medewerking van deze bonden tot stand
gebracht. Er schijnt nu een begin gemaakt te zijn
met enkele hiervan in westerse talen over te
brengen. Wij wachten af
De volgende passage
uit een der beroemd geworden debatten in de club
van de Moskouse kunstenaarsbond wil ik hier
overnemen. „Bij een andere gelegenheid trad een
kunstenaar van enige naam, maar met weinig talent, op het spreekgestoelte toe en hield een redevoering die, volgens hem, het toppunt van „correctheid" was. Hij was geen lid van de Communistische Partij, maar hij onderschreef volkomen
alles wat de Partij voorschreef, hij was het volkomen met de Pravda eens, had altijd juist als
deze gedacht enz. enz. Hij ging naar zijn plaats
terug temidden van een verveelde stilte. Maar toen
de houtgraveur Favorski zijn plaats op het spreekgestoelte innam en begon met „Gij kent allen mijn
overtuiging"
brak de gehele zaal los in een
demonstratief applaus. Favorski, een bekende figuur met zijn Tolstoj-blouse en zwierende witte
baard, was algemeen geacht als de leraar van talrijke belangrijke jonge Sowjetkunstenaars en als
een diep religieus man. Hij had zich nooit socialist genoemd. Hij hield zich staande als een Christelijk kunstenaar, een Sowjet-patriot.
Naast het socialistisch-realisme worden richtingen
als die der constructivisten bijvoorbeeld op zijn
minst de kans van verwezenlijking nog gegeven,
ook nu nog. Ik krijg anders soms de indruk dat
dergelijke richtingen — waarvoor ik persoonlijk
veel voel — in het Westen in de verkeerde handen
van bourgeois-aestheten aan het vallen zijn, die er

nu misschien nog jarenlang hun bloedarm spelletje
mee zullen blijven spelen.
De historie-schilders schijnen veel opgang te maken in Rusland. Ik moet bekennen, dat wat de reproducties mij hiervan tonen, mij matig boeien
kan. Ik ben verzot op geschiedenis — maar ook
op een goed, levend schilderij! Zelfs Delacroix'
historie-stukken kunnen mij trouwens, hoe goed
deze ook geschilderd zijn — wat die van de Russen
niet zijn, in al hun conventionaliteit — eerlijk gezegd gestolen worden. Rembrandt kon, uitgaande
van een historisch gegeven, een tijdeloos schilderij
maken. Zo zou ik het willen zien; de kunstenaar
moet trachten het aan de tijd gebondene te heffen
in een tijdeloze atmosfeer. Dit geldt natuurlijk
enkel voor het een historisch onderwerp behandelende schilderij — moet iets uit de eigen tijd uitgebeeld worden, dan kan (en moet vaak) van de
meest scherp geobserveerde realiteit uitgegaan
worden. Bij een groot kunstenaar blijkt echter ook
dan veelal de tijdeloze sfeer bereikt te worden.
Over de verhouding kunstenaar-overheid vinden
wij in dit boekje vele gegevens, welke de Nederlandse kunstenaar zou moeten bestuderen om
beter zijn eisen te kunnen formuleren (want er zal
in de nabije toekomst wel zo het een en ander
geëist dienen te worden!) Misschien is het voor
hem wenselijk, na dit alles gelezen te hebben
niet te luide te verkondigen waar hij, de nijvere
Abraham, de mosterd gehaald heeft....
Dat de Russische regering zich mengt in de uiterlijke vorm, ja zich ook met de geest van de kunst
bemoeit, blijkt duidelijk uit het hoofdstuk „Soviet
Art Policy". Word ik ontrouw aan mijn principes,
nu ik dit, naar ik bekennen moet, geheel accepteer?
In mijn dagboek kan ik wel rustig neerschrijven
dat wij in Nederland — in de meeste westerse
landen trouwens — leven temidden van een maatschappij, die vooralsnog als droog zand aan elkaar
hangt. Waar vinden wij een enigszins diepe gemeenschappelijke gedachte, een band, die het gehele volk omvat houdt? Hier zou iedere inmenging
van overheidswege in de kunst als zodanig zinneloze willekeur betekenen, waartegen wij ons allen
met hand en tand zouden dienen te verzetten. Wanneer wij eenmaal ook een gemeenschappelijk, diep
in het volksbewustzijn verworteld ideaal zullen bezitten — laat ons de hoop niet opgeven en ook
beseffen, dat het zeer anders zal zijn en zal moeten
zijn dan dat in de Sowjet-Unie — dan zal ook bij
ons een zekere inmenging van de staat op het
gebied van de kunst aanvaard kunnen worden als
een noodzakelijke, regulerende zelfkritiek.
In verband met de progressieve vermindering van
het aantal werkuren per dag — de oorlog bracht
hierin slechts tijdelijk verandering — welke tenslotte voeren zal tot vijf uur per dag, merkt de
schrijver op, dat het den kunstzinnigen Sowjetburger mogelijk zal worden, twee loopbanen te
volgen in plaats van één met een „hobby" voor de
een of andere vorm van kunst daarnaast (gelijk
wij het vaak zien bij letterkundigen, die de een of
andere ambtelijke betrekking hebben om te kunnen
leven, en in hun schaarse vrije uren zich aan de
letterkunde wijden.) Immense, ongekende perspectieven zien wij hier voor ons liggen
Ik heb een trouw, hardnekkig en onvermoeibaar
stokpaardje: de eenheid der kunsten gelijk Vitru-

Belangrijke nieuwe werken over muziek
Te New-York verscheen een uitgave van de volledige
brieven van Felix Mendelssohn Bartholdy, verzorgd door
Gisella Selden-Goth.
Goodwin & Tabb te Londen publiceerden Jean Sibelius,
a story of a long friendship, door Sir Granville Bantock.
*
Alec Robertson schreef een studie over Anton Dvorak,
uitgegeven door Dent te Londen.
, More stories of famous pperas" is de titel van een
serie inhoudsbeschrijvingen en beknopte analyses van
een dertigtal opera's door den bekenden Londensen
muziek-criticus Ernst Newman, uitgegeven door Alfred
A. Knopf, New-York. De schrijver behandelt hierin niet
alleen de meest gangbare werken, maar o.a, ook de
Troyens van Berlioz, Berg's Wozzeck, L'Heure espagnol
van Ravel, de Boris van Moussorgsky.
Oxford University Press, Londen, publiceerde „The
music of William Walton" door Frank Howes, en „Music and the line of most resistance" door Arthur Schnabel.
*
Bij Dent te Londen verscheen een nieuw werk van de
hand van prof. dr. Curt Sachs: The rise of music in the
ancient world.
*
Bij Tschudy & Co te Glarus (Zwitserland) verscheen een
gedenkschrift „Carl Flesch in Luzern". Naar men weet
is Flesch in December 1944 te Lausanne overleden.

vius en na hem enkele helder-zienden in theorie
of praktijk trachtten na te streven. Op bladzijde
94 e.v. van dit boekje vond ik daar allerlei verheugends over, waar Chen het vergevorderde streven naar een „synthetische" ofwel een „architectonische" kunstvorm in de Sowjet-Unie bespreekt.
In het hoofdstuk „In the battle against fascism"
vond ik de volgende uitspraak van Ilya Ehrenburg: „Een schrijver moet weten te schrijven niet
enkel voor alle tijden, hij moet ook weten hoe hij
schrijven moet voor een enkele korte seconde, wanneer het lot van zijn volk in die seconde beslist
wordt". Dit is een belangrijke les, voor wie het
begrijpen kan en wil....
Majakowski schreef al, dat hij niet wilde zijn als
een bloem langs de wegkant, maar in een groot
productieplan wenste opgenomen te worden. Voor
de kunstenaars en de opdrachtgevers die te hard
van stapel zouden willen lopen op dit gebied,
schreef Stalin een uitstekende repliek: „Hij (de
schrijver) moet niet gedwongen worden te schrijven over collectieve boerderijen of Magnitogorsk.
Over zulke dingen kan niet op commando geschreven worden." Maar laat ik ophouden. Het gehele
boekje overschrijven zou de enig juiste vorm van
aankondiging zijn voor deze publicatie, die voor
de Nederlandsche kunstenaars en de werkelijke
Nederlandsche kunstminnaars van het allergrootste
belang is! De geestelijke grenzen die ons bijna zes
jaar omkneld hebben beginnen weg te vallen —
laten wij van dit ogenblik gebruik maken en zorgen,
dat er geen nieuwe rondom ons opgericht worden!
L. P. J. B.

DE FEDERATIE OP PROPAGANDA
Alle begin is moeilijk.
wikt, maar de machine beschikt.... Zo zou
D ehetmensmotto
moeten luiden voor de propagandatochten van de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van kunstenaars. Het reizen per trein
heeft nog altijd zijn moeilijkheden. Men moet er de
bokskunst voor meester zijn, althans over een behoorlijke ellebogen-techniek beschikken, en daarenboven
veel, zeer veel tijd hebben. De leden van het voorlopig
bestuur der federatie zijn verschrikkelijke dilettanten
op het gebied der bokskunst. Hun ellebogen gebruiken
ze, ten spijt van wat boze tongen over hen beweren,
alsof het twee linkerhanden zijn. Bezeten als ze zijn
door de vergader-ziekte — neem hun vrouwen tot getuigen! — is hun tijd beperkt. Men kan zich dus voorstellen hoe gretig zij ingingen op het gulle en kameraadschappelijke aanbod van hun collega's van de vakgroep toneel, om gebruik te maken van de reisgelegenheden, waarover de Toneelgroep 5 Mei 1945 beschikt.
Op die wijze is dan ook de eerste propaganda-bijeenkomst te Maastricht tot stand gekomen, waarvan onze
lezers in het nummer van 22 September een verslag
geboden werd. Wat uw verslaggever evenwel niet vertelde was welke moeite het de Amsterdammers gekost
heeft, om weer tehuis te komen....
Hans van Meerten, onze collega van het toneel, had
alles zo mooi voor elkaar gebracht. Na afloop van de
bijeenkomst, zou bij het Stadhuis een auto voorkomen
om ons nog in de nacht naar Amsterdam terug te
brengen. De volgende ochtend moesten we immers allen
weer bijtijds op diverse vergaderingen zijn! Maar er
was een of andere veer gebroken, ergens in de motor,
en we konden niet vertrekken, tenzij met een andere
wagen, Nu kennen de relaties van Hans van Meerten
geen grenzen, evenmin als zijn ingenieuziteit. Er zou
dus een andere wagen komen. We moesten alleen even
geduld hebben, Nu, dit hadden we, vooral toen er nog
ergens een biertje te krijgen bleek te zijn, waaraan onze
dorstige kelen, na een hele avond praten en luisteren
naar het praten van anderen, grote behoef te hadden. Maar
Maastricht is een degelijke stad en om twaalf uur
sloot het café onherroepelijk. We bleven derhalve op
het Vrijthof wat heen en weer wandelen en vleiden
ons ten slotte neer op de stoelen, die voor het terras
van „De Casque" uitnodigend stonden. Er kwam na
enige tijd een auto. .. . met een lekke band, en dat was
de laatste reserveband. Het was één uur geworden,
maar Van Meerten gaf de moed niet op. OQ het politiebureau, of was het een bureau van de marechaussee?,
hield hij een kostbaar telefoongesprek met Heerlen, en
optimistisch als altijd deed hij nogmaals een beroep
op ons veelgeprezen geduld. Onze Maastrichtse vrienden
hielden ons daarbij gezelschap. En hoe! De vrouw van
Jan Hul, die ons even verlaten had, kwam terug met een
geheimzinnige mand, waaruit zij koffie — echte! —
melk, suiker en kopjes te voorschijn toverde. En er ontstond een gezellige discussie over duizend en één federatieve vraagstukken-van-de-dag. Ware er na ruim een
uur niet het bericht gekomen dat ook de laatste reddende auto het onderweg naar Maastricht had laten
afweten, we hadden ongetwijfeld doorgeboomd tot aan
de dageraad. Mar nu moest er kwartier gezocht worden.
Dat klinkt eenvoudig, wanneer men dat zo neerschrijft.
Doch alle hotels waren overvol en de Maastrichtenaren
sliepen de slaap der rechtvaardigen. Een onzer herinnerde zich echter dat de schrijver Matthias Kemp
bij het afscheid, aan het slot der vergadering, aan twee
onzer nachtverblijf had aangeboden. Tegen drie uur
belden we bij hem aan met ons vieren. . . . En, o nooit
genoeg geprezen Limburgse gastvrijheid!, we vonden
onderdak: Jaap en Jelle van wege de alliteratie onder
één deken, Hans op een sofa, ondergetekende op twee

bijeengeschoven fauteuils. En we sliepen spoedig de
slaap des federatieven onschulds.
Ik wil den lezer niet vermoeien met het verhaal, waarom
de auto, die ons des ochtends vroeg zou komen halen,
ons in de steek liet. Het zij genoeg dat we ongeveer
elf uur onderweg gingen naar Eindhoven, om daar de
trein naar Amsterdam (de laatste verbinding met het
Noorden) te kunnen pakken. Na een lekke band in de
buurt van Hees kwamen we precies op tijd aan het
station in Philips-stad om de trein te zien vertrekken...
Dat was zelfs te veel voor het optimisme van Hans.
Voor de eerste keer hebben we hem moedeloos gezien,
aanleiding te over voor Jaap en mij om op kondschap
uit te gaan, of wij via het M.G, niet iets zouden kunnen
bereiken. Maar onderweg ontmoetten we de auto van
,,Het Parool", die om vier uur naar Amsterdam vertrekken zou en ons kon meenemen. De tegenslag scheen
overwonnen te zijn. Ons optimisme keerde terug. We
waagden het zelfs, toen de chauffeur ergens stopte om
kisten met appelen in te laden, voor gezamenlijke rekening een zak van deze kostelijke vruchten, als verrassing voor onze vrouwen, aan te kopen en mede te
nemen. Het ging f i j n . . . . tot bij Abcoude. Daar werden
we plotseling op ruwe wijze door elkaar geschud en over
de appelen gesmeten. Geknars van remmen, geschuur
van metaal dat op elkaar botst, geschreeuw op de weg,
een sauve qui peut uit de met lifters volgepakte auto.
We bleken een aanrijding te hebben gehad. Een tegenligger, een militaire auto, die de bocht te snel had
willen nemen en op de linkerhelft van het wegdek terecht was gekomen, had ons in de flank gegrepen. Een
handige manoeuvre van onzen chauffeur had ons gered,
op geen halve meter afstand van het water. Maar het
ergste was, dat onze auto stuurloos was geworden,
Nu moesten we zelf liften en vonden tegen des avonds
acht uur plaats op een open kolen-truc, die ons ongeveer negen uur aan de Berlage-brug afzette, zonder
appelen en te laat voor onze vergaderingen....
Naar Eindhoven.
Kunt u zich voorstellen dat we enigszins huiverig waren
voor onze volgende tocht naar Eindhoven? Maandag
15 October zouden we daar een nieuwe propagandabijeenkomst bijwonen, door onze Eindhovense vrienden
te half acht in het van Abbe-Museum belegd. Om l uur
des middags zouden we van onze respectievelijke woningen worden afgehaald met de „bellewagen" van de
Toneelgroep, een kostelijk voertuig, eens bezit van de
Amsterdamse brandweer, met twee lange banken tegen
de zijwanden en enkele zetels daartussen in. Op de
plaats van bestemming zou voor ons middagmaal worden zorggedragen en we droomden zelfs van de mogelijkheid van een borrel.... Dat is heel verkeerd geweest.
Het werd namelijk half twee, twee uur, half drie. Wij
wisselden onderling allengs wanhopiger telefoontjes.
Het werd vier uur: geen bellewagen. Eindelijk meldde
de telefoon, dat de auto gearriveerd was, maar geen
benzine meer had: of we daarvoor konden zorgen. Nu
kan de federatie alles, dus ook benzine laten aanrukken,
en ongeveer vijf uur reden we de stad uit. De stemming
was down, maar de chauffeur een kunstenaar in zijn
vak. Slechts een half uur te laat, echter te veel over tijd
voor de maaltijd en de droom, arriveerden wij ter vergadering. ...
Antoon Gooien leidde deze bijeenkomst, die door ongeveer veertig kunstenaars werd bijgewoond. Jac, Bot
gaf ook hier een uiteenzetting over de wordingsgeschiedenis en het doel van de federatie en beantwoordde
de vele vragen, waaruit een levendige belangstelling
sprak voor de diverse problemen, die met de her-orga(Vervolg pag. 5 onderaan)

KUNST IN VRIJHEID
Nadat de toneelspelers, musici, schrijvers en dansers
zijn voorgegaan, houden thans de beeldende kunstenaars hun manifestatie, die zij de titel gaven „Kunst
in Vrijheid'. Alle bovenzalen van het Rijksmuseum
werden hun ter beschikking gesteld en zij hebben
daar de honderden werken (het totaal aantal beloopt
ongeveer 1200) op royale, overzichtelijke en smaakvolle wijze geplaatst. Daarvoor komt de „Hangcommissie" alle lof toe. Een geheel bevredigende oplossing kan geen een massale tentoonstelling bieden.
Daarvoor zijn de inzendingen te heterogeen. Bovendien heeft de bezoeker, welk systeem van inrichting
men ook volgt, meer tijd nodig om wegwijs te worden, dan waarover hij gewoonlijk beschikt. Voor de
inzenders zal het wel het aangenaamste zijn hun
werken bij elkaar geplaatst te zien, al zal het nooit
te vermijden zijn dat ieder van hen voorkeuren heeft
voor een bepaalde zaal, een bepaalde wand en bepaalde nabuurschap. Hier heeft men de oplossing
daarin gezocht, dat men het geheel eerst indeelde naar
richting, zodat de bezoekers bij de rondgang die zij
volgen moeten eerst door de kabinetten wandelen,
waar een moderne geest rondwaart, vervolgens allengs conventioneler werk ontmoeten, waarna de inhoud der volgende zalen geleidelijk opgevoerd is naar
de nieuwste uitingen van hedendaagse kunst en de
rondwandeling eindigt langs kabinetten met grafisch
werk. Voorts werden zij ingedeeld naar toon en formaat en ten slotte werden zo veel mogelijk werken
van één inzender bijeengehouden. Tussen de onrustige
veelheid van stijlen werden rustpunten geschapen in
de beide bizonder mooie zalen met oude en nieuwe
kunstuitingen van Java, de Molukken, Celebes, Bali,
Lombok, Borneo, Nieuw-Guinea, de Bataklanden,
Nias en Suriname en in de tot beeldenzaal ingerichte
grote ruimte, waar vroeger de Italiaanse kunst te
zien was. De eregalerij, die een aparte plaats inneemt in het complex van zalen, nu ze maar van één
zijde toegankelijk is, werd grotendeels gereserveerd
voor de inzendingen uit het buitenland: België,
Frankrijk en thans ook Brazilië. En het hart van het
museum, de Nachtwacht-zaal, bleef leeg. Terecht.
Men schiep hier een herdenkings-zaal, een herdenking van de gevallen, omgekomen en vermiste confraters, wier namen werden opgenomen binnen de
monumentale lijst. Wanneer men ze leest — en ontstellend is het grote aantal kunstenaars die in deze
verschrikkelijke jaren aan ons kunstleven werden onttrokken — gaan de gedachten onwillekeurig mede
uit naar de oorzaak, waarom deze zaal zo lang aan
zijn oorspronkelijke bestemming onttrokken moest
worden.
(Vervolg van pag. 4)
nisatie der kunstenaars samenhangen. Voor de beeldende kunstenaars kon Jelle Troelstra en voor de
musici ondergetekende nog enkele speciale toelichtingen geven.
Te Rotterdam.
Te Rotterdam vond 22 October in de gehoorzaal van
het Museum Boymans een Federatie-vergadering plaats,
gepresideerd door den nieuwen voorzitter dr. G. H, van
der Leeuw en waarbij de diverse vakgroepen vertegenwoordigd waren door Jac, Bot (architecten), Willem
Pijper (muziek) en Jelle Troelstra (beeldende kunst).
Er waren ongeveer honderd belangstellenden, die na de
uiteenzettingen van Bot aanleiding gaven tot een levendige en vruchtbare discussie.
Op 26 October volgt een bijeenkomst in Den Haag
(Pulchri Studio), op 29 October te Groningen en medio
November in de Achterhoek.
P. F. S.

„Door hecht verzet de kunst gered van nazi-smet"
luidt de spreuk op de mooie, door Hildo Krop ontworpen
Gerrit van der Veen-penning, die aan alle deelnemers
wordt uitgereikt. De deelnemers zouden, volgens het
affiche van Willy Boers, uitsluitend kunstenaars zijn,
die de Kultuurkamer hebben afgewezen. De catalogus
licht dat echter nader toe met de woorden „Tot goed
begrip diene, dat enkele der hier vertegenwoordigde
kunstenaars zich wel bij de Kultuurkamer lieten inschrijven — zij deden dit in overleg met illegale contacten om hun verzet te bemantelen," Inderdaad een
alleszins aanvaardbaar motief. Des te meer te betreuren
valt het, dat men bij de toelating niet volstrekt consequent gebleven is, zodat men enkele kunstenaars ten
onrechte mist en enige anderen, voor wie het motief
niet ten volle mag gelden, vertegenwoordigd vindt. Doch
dit is dan dan ook de enige aanmerking, die men op het
beleid der inrichters dezer tentoonstelling kan maken.
Als geheel is deze expositie wonderwel geslaagd. Het is
aan de jury's gelukt een geheel tot stand te brengen,
dat als gemiddelde een uitmuntend peil van onze beeldende kunst aantoont, een peil dat verre uitkomt boven
dat der oude massale verenigings-tentoonstellingen en
van een monster-expositie, als „Onze kunst van heden",
in deze zelfde zalen gehouden, was. Namen te noemen,
zonder op detail-critiek in te gaan, heeft geen zin. Daar
mij de ruimte daartoe ontbreekt, wil ik er me dan ook
van onthouden. Het spreekt van zelf dat er veel is, dat
weinig of geen indrukken achterlaat. Doch men constateert daartegenover met vreugde, dat menig kunstenaar
zich gedurende deze jaren in zijn werk aanzienlijk verdiept, soms ook op verrassende wijze vernieuwd heeft.
Er zijn jongeren, onbekenden tot nu toe, die grote verwachtingen wekken. Heel veel werk getuigt van bezinning en grote bezieling. In het bijzonder mag dit gelden
van de beeldhouwkunst, die als geheel een voortreffelijke indruk maakt en in enkele gevallen zonder twijfel
op internationaal niveau gekomen is. Het is mogelijk dat
de intieme sfeer, de ingetogenheid, de verstiling soms,
de beheersing van het sentiment, gevolgen zijn van de
spanning der oorlogsjaren; dat zal de toekomst moeten
leren. Het is wel merkwaardig, dat onze beeldende kunst
al evenzeer als de nieuwe muziek waarmede men op
„Vrije Klanken" kennismaakte, de tendenz vertoont om
een meer onmiddellijk verstaanbare taal te spreken. In
tegenstelling met het werk der Belgische en Franse
kunstenaars en van de in het buitenland werkende landgenoten, dat over het algemeen gedurfder en in zijn ontwikkeling consequenter, doch tegelijk ook in zijn uiting
individualistischer gebleven is.
Het is echter te vroeg daaruit gevolgtrekkingen te
maken.
P. F. S.

Amsterdam helpt Arnhem
Ook de kunstenaars? De architecten gaven het voorbeeld!
Het gewestelijk bureau „Amsterdam helpt Arnhem"
heeft zich tot den secretaris van de vakgroep Beeldende Kunst in de Federatie gericht met het verzoek
de Amsterdamse kunstenaars te herinneren aan de
nood van hun Arnhemse vakgenoten en hen op te
wekken materiaal, dat zij maar even kunnen missen
af tet staan aan wie alles verloren hebben. Wij geven
dit verzoek gaarne door, ook aan de kunstenaars
buiten Amsterdam, er op wijzende dat de Amsterdamse architecten hun Arnhemse collega's reeds met
velerlei materiaal en gereedschap bijsprongen. Medelingen en zendingen aan den heer Kroger, gem. bureau A. helpt A., Keizersgracht 611, tel. 40122.

„LES SURINDEPENDANTS'
Een tentoonsfeïfing
te Parijs in 1945.
Kunst, een spiegel van deze tijd.
Dit was de overweging, toen ik uit de Salon „Les
Surindépendants" kwam, de eerste sedert de oorlog,
die heden aan de Porte de Versailles opende.
Alle onrust, alle geestelijke noden, alle verwarring
en teleurstelling die door deze tijd tot een ongekende hoogte zijn gebracht, openbaren zich hier op
deze expositie.
Hier is niet een bepaalde tendens, noch een bepaald
gemeenschappelijk streven waar te nemen, maar een
tot het uiterste doorgevoerd individualisme. De kunstenaars zijn te hevig bezig met hun eigen, geestelijke problemen, hun eigen noden. Hier is geen concessie aan de machtige kunsthandel, die in het commerciële belang den hem interesserenden schilder in
een bepaalde richting drijft, of belet verder te zoeken, aangezien het publiek van eenmaal vastgestelde
opvattingen houdt.
Deze salon is die der idealisten. Hier is men ver a{
van de „overheersing der kleur" zo vaak aangekondigd door de in dienst van de kunsthandel staande
journalisten.
De drie zalen bevatten uitingen van richtingen, die
zich op het Surrealisme baseren, abstracte uitingen,
gegroeid uit het Cubisme, schilders, die van het tussen-twee-oorlogse expressionisme komen, met alle
variaties, en Zondagsschilders, die als paddestoelen uit
de grond gekomen zijn sedert het „geval Douanier
Rousseau".
Het grote belang concentreert zich in de eerste zaal,
laat ik haar de surrealistische noemen.
Een zuivere surrealist is H. Goetz, wiens werk
zeer beschaafd in fijne grijzen, met een enkele noot
rood of blauw zeer de aandacht trekt. Deze realisaties zijn „vensters der ziel".
Picabia, wiens inzending eerder naar 't abstracte
gaat, stelt hier teleur, ik had meer verwacht van
dezen bekenden schilder.
Fernadez maakt indruk met zijn doeken, dynamisch
van kleur en vorm. R. Brielle baseert zijn droomrealisaties op de natuur.
Met weinig middelen weet Eléanor vreemde, boeiende
vormen te suggereren.

Correspondentie
Geachte Heer,
In uw artikeltje „Voor de Beeldende Kunstenaars" betuigt u uw spijt, niet te weten waarvandaan de N.S.B.schilders in het kamp van Laren hun materiaal krijgen.
Welnu, dat kan ik u vertellen: ongeveer l a 2 weken voor
de geldsanering in werking trad was ik bij mijn verfleverancier, Van Dinter, Naarderstraat, Laren om verf.
Maar nog steeds was er niets, hoewel de man, na herhaalde malen te hebben geschreven zonder resultaat,
zelfs persoonlijk naar Apeldoorn was geweest om te informeren. Hij werd bij Talens met beloften en verzekeringen gepaaid, maar kreeg geen verf. Totdat hij warempel ineens 'n rekening kreeg over 'n flinke post verf.
M a a r . . . . toen hij goed keek, bleek hem dat deze verf
naar het kamp van Laren was gezonden en dat hij slechts
de winst kreeg. Wel ontving hij die dag 'n flinke partij

Dominguez laat eene sterke compositie zien, die hoewel onder invloed van de laatste periode van
Picasso, zeer eigen van kleur, suggestief is.
A. Beaudin hangt in de tweede zaal met een groot,
imponerend werk, gebouwd met heel tere kleuren.
Gelijk aan zichzelven bleven de bekende Borès en
P. Scobel, de laatste zeer brutaal en zinnelijk van
kleur.
Lowenstein is de schilder van beklemmende wouden.
In de scelletieke larven van S. Roger zie ik de zinnebeelden der lijdende mensheid. Mendes France blijkt
een kleurig post-cubist te zijn.
Van de primitieven noem ik Belle, die zeer gestoffeerde schilderijen laat zien en L. Greffe met een
persoonlijk kleurengamma.
Lefrance zag de uiterlijke kant van de vreugde der
bevrijding van Parijs. Straten in vlaggetooi.
Laten wij nog even de belangrijke Hollandse inzending
memoreren.
Daar is C. Boumeester met haar sterke abstracties,
schoon en diep van kleur en haar vrouwelijke collega Warb, die op kristalheldere vlakken een enkele
lijn, vorm en kleur laat klinken.
M. Loopuyt is vertegenwoordigd met naïeve, tedere
landschappen.
F. Kein verheugt telkens met zijn felkleurige paarden en M. Raymond, zijn vrouw, toont interessante
abstracties, eene prettige verrassing voor hen, die
haar werk nog niet kenden.
F. Boers overtreft de in hem gestelde verwachtingen
met zijn Ile mysterieuse. Met een compositie in zwaarmoedige bruinen toont K. Hooykaas zich hier een
schilder van een verinnerlijkte realiteit.
G. van Eek laat schilderijen zien, die ik surrealistisch
zou willen noemen ten gemakke der rangschikking.
Van de weinige beeldhouwers zullen wij noemen
Cosson met een Christuskop en Fenosa met Oradour, een groot, expressief vrouwenbeeld, symbool
van de Fransche plaats Oradour, door den bezetter verwoest.
Laat ik deze korte opsomming sluiten met de vertaling van het einde der kritiek in „Arts".
„Deze drie grote rechthoeken zijn duivelser dan de
kringen van Dante. Ieder schilderij, meer dan iedere
schilder, is een geval, en men zou zich willen buigen
over iedereen zoals een medicus, niet om te genezen,
er is niemand ziek, maar om een diagnose te stellen
en om iets beter 'het menselijke mysterie te begrijpen".
Parijs, 21 October 1945. G. v. E.

schildercarton en dat vergoedde hem enigszins de woede,
teleurstelling en, enfin vul maar in, die hem die hele dag
bezielden. Maar. ... de volgende dag kwam er 'n auto
van het kamp voor om de cartons te halen!!
Ik heb dit, heet van de naald, aan „Parool" willen schrijven, maar heb het, na er 'n nachtje over te hebben geslapen, maar nagelaten. Er is al zoveel ergernis tegenwoordig, dit kan er nog wel bij, het gaf toch niets meer. Maar
nu u er over schrijft, kon ik toch niet nalaten u het
bovenstaande te berichten. De materialen komen dus bij
Talens vandaan, die ons, „zuivere" schilders, niet wilde
leveren, omdat hij er natuurlijk niets voor voelde zijn
goeie geld te moeten inleveren, maar die op bevel van
de B.S. prompt leverde. Waarom in dat geval ook niet
met paaien, beloften en kluitjes in het riet gewerkt?
Inmiddels,
hoogachtend,
Eemnes.
Rein Stuurman,

DE B E E L D H O U W E R S
en de ZWARTE HANDELAREN
kunnen tevreden zijn, wij hebben niet aan zwarte
W ijhandelaren
verkocht en als we het wel gedaan

kist met dragers in kale jassen en groene hoge hoeden.
Als je vierde klas geboren wordt, is er toch nog altijd
hoop, dat je eerste begraven wordt. Maar als je eenmaal
vierde begraven bent, blijf je er voor altijd liggen.
En zo is het in Drente ook; als je per ongeluk uit een
gesaneerde gemeente komt, dan kan je nog zulk verdienstelijk werk hebben gedaan voor het Vaderland, je
zult althans niet officieel geëerd worden.
Maar als nu eens van al dat geld waar de zwarte handelaren kunst voor gekocht hebben — nu ja of kitsch — gebruikt werd om er de gesaneerde gemeenten mee te
helpen, wat zouden er dan veel gelukkige mensen zijn.
De zwarte handelaren hadden hun geld voor een goed
doel gegeven en gespaard. Het zou in de lijn van de gevallenen zijn, dat de kanker van de zwarte handel voor
ideële doeleinden werd gebruikt. De beeldhouwers zouden herontdekt worden, we zouden uiteindelijk misschien
tot één klasse op de begraafplaatsen kunnen komen.
Neen, we zien nog verder, misschien zouden we het gehele Nederlandse Volk kunnen zien als de leden van eea
groot gezin, die elkaar niet in de steek laten, maar voor
elkaar zorgen, de zwakken en de armen door de sterken
en de beter gesitueerden — de begaafden voor de alledagsmens.
Met een beetje goede wil zou er al heel wat te bereiken
zijn — als we alles wat meer door elkaar roerden en
niet alles zo angstvallig in vakjes deden.
Waar een aangiftebiljet al geen aanleiding toe geven
kan,
Willem Valk.

Ook hier:

een schrijver, die van de inkomsten van zijn werk
moet bestaan, niet onverschillig kan wezen.
Het zou redelijk zijn, wanneer hij ook zijn aandeel
kreeg uit inkomsten, die anderen nu uit zijn werk
betrekken. Het auteursrecht beschermt een schrijver
thans tegen veel, maar niet tegen dit parasiteren, dat
anderen doen op zijn productie en wel uitsluitend
ten eigen bate.
Zeker, de leesbibliotheken kopen bij zijn uitgever
hét boek, dat daarin opgenomen wordt en zij vormen
een niet onbelangrijk gebied voor de afzet van zijn
'boeken. Maar het aldus gekochte boek wordt een
rentegevend object voor den uitlener, en dat niet
alleen; het wordt tevens een schadepost voor den
auteur, die daardoor zijn afzetgebied onder de lezers
verminderd ziet.
Dat openbare leeszalen zijn romans uitlenen ook aan
leden, die kapitaalkrachtig genoeg zijn om de geleende boeken zelf te kunnen aanschaffen, is nog
daar aan toe. Doch dat leesbibliotheken bestaan van
het uitlenen van zijn boeken zonder dat hijzelf daar
maar een cent voordeel van heeft is een misstand,
die eindelijk eens door een wettelijke regeling opgeruimd dient te worden.
Een bepaling, dat aan een schrijver van ieder aldus
aan zijn werk verdiend dubbeltje b.v. twee cent toekomt, zou alreeds een enigszins redelijke oplossing
brengen.
C, v. Wessem.

hebben, dan behoeft men er geen belasting van te betalen.
Er zijn heel wat schilderijen gekocht voor geldbelegging,
dit is helemaal mis.
Wij alleen kunnen adverteren: „Heren zwarte Pieten,
beleg uw geld in beeldhouwwerk, vrij van belasting,
safer dan het Bankgeheim".
De fiscus vraagt u: ,,Hebt ge na 30 April 1940 schilderijen, aquarellen en (of) etsen, antiek, Perzische of andere kostbare kleden, ja zelfs bloembollen gekocht voor
meer dan f 2000.—". Maar van beeldhouwwerk hebben
zij gelukkig nooit gehoord. Land van Rembrandt....
Onze beschermers wisten niet, dat er een Nederlandse
beeldhouwkunst bestond en de fiscus weet het niet, we
zouden volmaakt gelukkig kunnen zijn — als er toch
niet een kleine angst, een twijfel bestond, dat men ons
toch nog ontdekken zou.
Er is reden voor. In Drente is men kunstzinniger. In een
rondschrijven van den Commissaris van de Koningin in
Drente aan de burgemeesters wordt er op gewezen,
dat de gemeenten die gesaneerd zijn geen gelden mogen
beschikbaar stellen voor monumenten voor gevallenen —
Men zou ons daar ontdekt hebben.
Maar misschien is het wel een gewone, vanzelfsprekende
zaak en heeft het met beeldhouwers niets te maken.
Wie arm is heeft niet het recht zijn doden te eren. Je
wordt eerste of derde klas begraven. Je krijgt een bétonkelder of ze stoppen je vlug onder de grond in een vuren

EEN MISSTAND
der euvelen, waaronder de schrijver te lijden
E enheeft,
voor wien de verkoop van zijn boeken een

levensbelang uitmaakt, is het bestaan der leesbibliotheken, die voor een dubbeltje per week zijn werk
„uitlenen" aan de lezers.
Wanneer men eens in geldelijke bedragen uitrekent
wat een schrijver aan inkomen derft door boeken, die
wel gelezen, maar niet gekocht worden, komt men
tot een niet onbelangrijke som.
Het is maar een magere troost voor hem, dat op deze
wijze, door het circuleren van zijn werk onder lezers,
die er nu voor een dubbeltje kennis van kunnen
nemen, zijn boeken tenminste gelezen worden. Wint
hij daar veel bij, koopt de lezer van een leesbibliotheek een boek, dat hij op deze wijze gelezen heeft
en dat hij mooi vond? Ik geloof van niet. Hoogstens
zal hij het nogeens voor een dubbeltje aanvragen om
het te herlezen,
Maar dit is het voornaamste niet.
Het voornaamste is, dat een leesbibliotheek, door de
ontvangst van bedragen voor tegen betaling uitgeleende boeken, uit het werk van een schrijver een
inkomen trekt, waarvan hijzelf niet het minste voordeel heeft.
Dit is een misstand, waartegen eindelijk eens door de
belanghebbenden gereageerd moet worden.
Er zijn in de meeste plaatsen niet een, maar meer
leesbibliotheken; deze bezitten een of meer exemplaren van een boek ter uitlening. Maakt men een optelsom van de dubbeltjes, die zijn boeken op die
manier opleveren, dan komt men tot een bedrag, dat

JOEP NICOLAAS IN AMERIKA
Joep Nicolaas heeft in een der zalen van het Waldorf
Hotel te New-York drie grote wandschilderingen gemaakt, die om hun fantasie en kleur zeer de aandacht
trekken.
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Foto-atelier M. C. Meijboom
Amsterdam - Keizersgracht 568 - Telefoon 36455
Portretreclametechnischemodeopriamen
(37)

Vergrotingen
op ieder formaat

HEILIGEWEG 14
TEL. 37648
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AMSTERDAM

H.H. KUNSTENAARS!
Kunst- en Kunstboekhandel
vraagt een werkstuk (moderne kunst) van U in commissie. Uw antw. onder no.
111512 aan Adv. Bur. Bolrek
Koningsplein 1, A'dam (38)

Maison Pepita
Heiligeweg 19 (Zwembad)
ook herensalon
Tel.: 48395
Geopend van 9 — 6 uur
'5 Zaterdags van 9 — 4 uur
^3

Adverteert in „De

KUNSTHANDEL
L. f. REEKER
P. C. HOOFTSTR. 75, TEL. 21 507
HEROPEND ONDER BEHEER
Grote sortering Etsen, Reproducties,
Schilderstukken, Encadrementen worden wederom aangenomen.
(39)
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Comité voor Actieve Democratie
Secretariaat: Keizersgracht 604, Amsterdam-C,

L.S.
Op 9 September j.l.,is te Amsterdam opgericht,een Comité voor Actieve
Democratie. Dit Comité is het resultaat van de coördinatie van een aantal
initiatieven, vóór en na de Bevrijding' ondernomen, teneinde allen te verenigen, die gedreven werden door bezorgdheid voor de gevaren, welke de
democratie ook na de oorlog bedreigen, en door verlangen, die democratie
Eerder te ontwikkelen. Een eerste oproep, waarin motivering, aard en doel
van het Comité werden uiteengezet, oogstte op korte termijn een honderdtal
adhaesie-betuigingen uit verschillende kringen onzer samenleving in alle
delen des lands.
Thans, nu het tot stand is gekomen, richten wij deze Oproep ook tot U,
met het verzoek, U aan te sluiten bij het Comité en Uw activiteit'in dienst
daarvan te stellen. Het Comité kent alleen een persoonlijk lidmaatschap en
richt zich in het bijzonder tot alle vooruitstrevende intellectuelen en kunstenaars en voorts tot al diegenen, die hun geestelijke activiteit in dienst der
democratie willen stellen.
Het Comité.is gevestigd te Amsterdam, maar heeft vorming van plaatselijke afdelingen in alle delen des lands op het oog, waarvan er enige reeds
bestaan. Ook worden vak-werkgroepen en gemengde studie-commissies gevormd. Het ligt voorts in de'bedoeling, de door het Comité uit te «geven
brochures tegen sterk verlaagde prijs ter beschikking van de leden te stellen,
terwijl weldra het eerste nummer van een Mededelingenblad verschijnt, dat
den leden maandelijks kosteloos' wordt toegezonden.
Van leden wordt als normale financiële bijdrage een contributie van
ƒ 10.—• per jaar Verwacht. Waar deze bijdrage op bezwaren stuit, welker
beoordeling aan de verantwoordelijkheid der leden zelf wordt overgelaten,
wordt met een contributie van ƒ 5.— of ƒ 2.50 genoegen genomen.
Contributies storte men op postrekening 117850 • van mr. J,. Baert,
Westlandgracht 129, Amsterdam, met aanduiding van Comité voor Actieve
Democratie en liefst met vermelding van beroep.
In de hoop, dat de Oproep Uw instemming zal mogen verwerven en
dat wij U als lid van het Comité zullen mogen begroeten,
met de meeste hoogachting,
H1 e t B -e s t u u r :
mr. G. J. van Heuven Goedhart, voorz. (A'dam).
dr. J. J. Went, vice-voorzitter (Eindhoven).
B. W. Schaper, 1ste secretaris, (Amsterdam). •
mevr. mr: P. E. Eldring, 2de secretaris (A'dam-).
mr. J. Baert, 1ste penningmeester (Amsterdam).
mej., H. Piasier, 2de penningm. (Amsterdam).
J. B. Bakema (Rotterdam).
prof. dr. J. R. M. v. d. Brink (Nijmegen).
ds. J, J. Buskes (Amsterdam).
dr. J. En^ ïls (Groningen).
drs. J. L. Mey Jr. (Amsterdam).
A. C. Oerlemans, arts (Amsterdam).
dr. J. Voogd (Eindhoven).
T, M. Yoesoef (Amsterdam).

Oproep:
Het vraagstuk van de handhaving en verdere ontwikkeling der democratie %s in de
achter ons liggende aera steeds dringender en scherper aan de orde gesteld. Kort na de
eerste wereldoorlog scheen de democratie een duurzame overwinning te hebben behaald.
"Weldra traden echter symtomen aan het licht van de crisis der democratie, die voor het
huidige tijdsgewricht kenmerkend is.
Economisch gefundeerde machtsformaties, .bureaucratische overwoekering, de opkomst
van de gewelddadige politieke organisaties, de verscherping van imperialistische tegenstellingen
bedreigden de democratie steeds meer van buitenaf. Tegelijkertijd verloor zij naar binnen
aan kracht en invloe,d tengevolge van een dorre, formalistische interpretatie 6n een eenzijdige,
op groepsbelangen gerichte exploitatie. De democratie verviel, tot passiviteit (laissez faire^
ondanks alle staats-inierventionisme), negativiteit (anti-fascisme en anti-communisme) en
steriliteit (een democratisering van het economische en sociale leven bleef uit). Ook het
Plan-socialisme wist geen democratische opleving te bewerken. Zo kon de democratie hoogstens tot een defensief optreden worden gebracht (hier te lande organisaties als E.D.D.,
Comité van \Vaakzaamheid, Bond van Kunstenaars ter verdediging van de kulturele rechten).
De oorlogsjaren bra«hten. de betekenis van de 'democratie als essentiële levensvoorwaarde voor de moderne mens tot bewustzijn. Voor haar grote beginselen: menselijke waardigheid, geestelijke vrijheid, sociale gelijkgerechtigdheid, persoonlijke verantwoordelijkheid,
hebben tallozen hun leven en geluk ten offer gebracht. In die strijd heeft de -democratische
idee in brede kringen nieuw leven gewonnen. Het is echter te vroeg om reeds thans, hoewel
het fascisme in de oorlog de nederlaag heeft geleden, van een definitieve zege der democratie
te spreken. Het fascisme is wel verslagen, maar niet dood. De machten en verhoudingen,
die het hebben .opgeroepen, zijn nog aanwezig en zullen in allerlei gedaante en vermomming
nieuwe bedreigingen oproepen. De geweldige sfeer van de oorlog heeft de geestelijke en
psychische voorwaarde^ der democratie verder aangetast en daarmee nieuwe gevaren geschapen. Anderzijds zijn ook nieuwe, krachten onder -alle- lagen der bevolking voor de democratie gemobiliseerd. Doorbreking van allerlei isolomenten, vooral ook bij de intellectuelen
en kunstenaars, in het bijzonder de jongeren onder hen, heeft nieuwe mogelijkheden voor een
vruchtbare werking- en ontwikkeling der democratie geopend.
Het gaat er thans om naast de politieke partijen en bewegingen een centrum van activiteit
te scheppen, waar positief-democratische elementen uit alle kringen der samenleving, aaet
name uit de wereld van wetenschap en kiirist, maar niet minder uit de kringen .van het
bedrijfsleven en arbeidersorganisaties, elkaar treffen. Deze activiteit zal niet enkel een afwerentl, maar tevens een positief en productief karakter moeten dragen. Zij zal daarnaast
vooral ook de behoefte moeten bevredigen aan een tussen de verschillende politieke en maatschappelijke groepen te voeren discussie, welke behalve de verdediging der democratie in
het bijzonder haar verdere ontwikkeling betreft alsmede 'de mogelijkheden, waarop deze
groepen hun specifieke bijdrage tot deze verdere ontwikkeling kunnen leveren.
Wij richten daarom tot alle vooruitstrevende intellectuelen en kunstenaars en voorts tot
allen, die hun geestelijke activiteit in dienst van de handhaving en verdere ontwikkeling der
democratie willen stellen, de oproep zich aan te fluiten bij eert COMITÉ VOOR ACTIEVE
DEMOCRATIE.

•
Dit Comité stelt zich ten doel:
a. de taak der voor-oorlogse organisaties van verdediging der democratie tegen alle fascistische en soortgelijke bedreigingen over te nemen;
b._ de activering, vernieuwing en verdere ontwikkeling der democratie door studie en optreden naar buiten te bevorderen;
c. ontmoetingscentrum te zijn, waar de noodzakelijkheid en de omvang van de verdere
uitbreiding 'der democratie op economisch en sociaal gebied met name ook in socialistische zin, ter discussie wordt gesteld.
He| Comité richt zich'' tot alle actievfe democraten, onverschillig tot welke politieke,
geestelijke en kerkelijke groepering zij behoren. Het is bereid met al die groeperingen, voorzover zij met de beginselen der democratie in theorie en praktijk overeenstemmen, samen
te werken. Het is voornemens zich in woord en geschrift tot -alle kringen ,en organen der
samenleving te wenden, teneinde overal de democratische gedachte te activeren. Naast vorming van een democratische werkgemeenschap, in studie-kringen onderverdeeld,-stelt het zich
ten doel, als een „democratisch geweten" in de samenleving te functionneren.

VOORLOPIG WERKPROGRAM.
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Een aantal punten, waaraan het Comité voor Acti»ve Democratie in de naaste toekomst
zijn aandacht in studie en activiteit zal wijden, zijn de volgende:
1.

Spoedig herstel van de democratische instellingen en verhoudingen, aangepast aan de
noden en eisen der huidige politieke en maatschappelijke situatie.
2. Volledige openbaarheid in alle vormen van bestuur en verder in het gehele maatschappelijke leven, voorzover dit het_algemeen belang raakt.
s'
3. Her-formulering van de grondrechten en -vrijheden van den mens. en garandering van
hun handhaving en daadwerkelijke verwezenlijking.
4. Verzekering van 'een zuivere werking .der democratie als selectiesysteem voor de vervulling van allé openbare functies. Bevordering van het betrekk&i van aile burgers bij
de opstelling en uitvoering van gemeenschapsbesluiten, aansluitende bfj hun vak- en
beroepsarbeid,
5. Activering van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk welzijn
in alle levensverbanden, in het bijzonder onder intellectuelen, kunstenaars en anderen,
die geestelijk scheppend werkzaam zijn". Inschakeling en vruchtbaarmaking van alle
culturele arbeid en van alle centra van geestelijke activiteit in en ten bate van de samenleving in al haar geledingen. Verweer tegen en overwinning van alle geestelijk nihilisme
en-een, de beschavingbedreigende, massificering.
6. Bestrijding van alle vormen van machts-usurpatie, privileges, oude en nieuwe kliekvorming, oligarchische, autoritaire en absolutistische tendenties in staat en maatschappij.
7. Bescherming van de menselijke waardigheid tegen elementen van macht en willekeur in
het maatschappelijk en economisch leven; opheffing van de chaos der ongeregelde concurrentie-economie. Verzekering van de geestelijke vrijheid, inachtneming van de rechten
r " en plichten der persoonlijkheid in een geordende economie.
8. Bestudering van vraagstukken, die een vernieuwing van de maatschappij met zich brengt
voor de wereld in het algemeen, voori Europa in het bijzonder en zeer in het bijzonder
• voor Nederland, zowel op politiek als op cultureel terrein. Bestudering van de vraagstukken dier vernieuwing voor de verschillende bevolkingsgroepen, zoals de socialisatie
en de onttrekking der beschikkingsmacht, de nieuwe'vormen inde landbouw, de nieuwe
arbeidsverhoudingen, de verhouding van kunst en cultuur tot de nieuwe samenleving,
de onderwijs-vernieuwing, enz. • ••..
9. Openstelling, verzekering en intensificatie van de verbindingen met alle centra van de
geestelijke wereld-gemeenschap.
10. Bevordering van de materiële en ^ geestelijke grondslagen van een op veiligheid en recht
gebaseerde vreedzame samenleving der volkeren.
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