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WAARHEEN MET DE OMROEP? n
De geestelijke structuur.
de voorgaande kwesties onze aandacht wel
H oewel
gaande hebben gehouden, behoorden deze feitelijk

onze oplettendheid niet te vergen. Evenmin als een
auto of een trein onze aandacht vordert; deze dingen
zijn middelen van vervoer en als zodanig van belang.
Van ongeveer gelijke waarde is bij de radio de verhouding tussen techniek en geest. De techniek moet
zijn een'conditio sine qua non: men moet er slechts
de beschikking over hebben. De geest staat niet stil,
hij groeit door en bedient zich van de techniek. Voor
de kunstenaars is het niet van belang ontbloot te
zeggen, hoe wij ons de geestelijke structuur van de
omroep denken. Ook in dit opzicht moeten wij ons
ernstig beperken en wij zullen dienvolgens het meest
op de voorgrond tredende in kort bestek bespreken.
Op de eerste plaats is de omroep een cultuurinstrument, hoe men de instelling ook wenst te beschouwen. Uitdrukkelijk willen wij vaststellen, dat ook de
goede verpozing, de amusementskunst dus, wel degelijk een spel van cultuur is of althans een spel van
cultuur moet worden. Het platte, geestloze amusement, de deun en de karakterloze flauwigheden moeten verdwijnen om plaats te maken voor een gezonde
cabaret-kunst, waarin humor en luchtige toon elkaar
afwisselen en aanvullen. Wij beginnen met dit onderdeel van de omroepprogramma's, omdat juist de amusementskunst het grootste percentage der zenduren
in beslag neemt. Ook in de toekomst zal zulks voorlopig nog noodzakelijk blijven. Een bekwaam programmaleider zal zeker, na grondige analyse van het
volksleven in zijn meest gedifferentieerde geesteskringen, tot de conclusie komen, dat de verpozing in
de kunst van de omroep nog niets van haar actualiteit heeft verloren. Daarom vordert de zogenaamde
„kleine" kunst de grootste zorg. Ieder kan weten, dat
het aantal grote artisten op het gebied der kleine
kunst zeer gering is in verhouding tot het ontzaglijke
aantal personen, dat zich cabaretkunstenaar noemt,
Dit komt voor een deel voort uit de omstandigheid,
dat de cabaretier zijn vak in het bedrijf zelf moet
leren. Er bestaan geen scholen voor de kleine kunst.
De algemene ontwikkeling — zo dringend nodig voor
een voordrachtskunstenaar — ontbreekt gewoonlijk.
Het milieu is normaliter gesproken niet verheffend:
er wordt hard geploeterd en gesjouwd om aan een
boterham te komen en ieder werkt voor z'n eigen
, nummer". Sociale gezindheid, verantwoordelijkheidsgevoel en wat dies meer zij, is een rudiment. Niettemin moet de cabaretartist, de liedjeszanger, de ac-

teur van vlotte scènes, de rappe musicus, de kraaiende trompetist en de sentimentele „mooie" tenor het
h'm doen. Deze lieden hebben het millioenenpubliek
voor zich. Vandaar dat wij aandringen op scholing en
opleiding van cabaretartisten voor het omroepwerk.
Zij moeten speciaal voor de microfoon geschoold worden en zij moeten leren inzien, welk een belangrijke
functie zij te vervullen hebben om de kleine kunst
uit de verstikkende poel van platituden te halen.
Er is ongetwijfeld door de omroepen op cabaretgebied iets verdienstelijks gepresteerd. Maar dit credit
werd volkomen te niet gedaan door een overstelpende vloed smakeloosheden, alleen en uitsluitend naar
voren gebracht om het grote publiek zogenaamd te
gerieven. Maar in wezen niet anders dan om leden te
winnen en om goedkeurinkjes te behalen in de vergaderingen der leden van de omroepvereniging. Bovendien doen de leiders van orkesten, kleine ensembles en cabaretgezelschappen met hun bonte kwinkslagen dit werfc-van-laag-allooi ganselijk niet met
diepe overtuiging. Integendeel, zij vatten het op als
een karwei, het behoort nu eenmaal tot hun vak en
om den brode moet men vaak iets doen, wat tegen
het hart en de lust in gaat.
Nieuw bloed is nodig.
Wij staan bij dit onderdeel lang stil — het is nodig
om op een misstand te wijzen en een weg aan te
geven, welke naar verbetering leidt. Maar men dient
de zaak goed en grondig aan te pakken. Alle nieuwe
plannen staan en vallen bij de keuze van de leidinggevende personen. Tteputaties worden gemaakt en zij
worden ook evenzeer gebroken. Laat de omroep
bovenal niet in eigen kring zoeken; want de ene
functionaris beveelt een vriend en collega aan. Vrije
sollicitaties, voor ieder een kans; dat is noodzakelijk,
Ook bij het zoeken naar hoofden van diensten, onderwijskrachten, dirigenten, acteurs en woordkunstenaars. Bovendien is het dringend gewenst, dat aan de
omroep nieuw bloed wordt toegevoerd; maar gezond
nieuw bloed. Het is niet verstandig iederen jongen fantast maar aan te nemen onder het motto: geef hem
een kans. Wijs beleid en verstandig inzicht zullen
hier de wegen moeten aangeven. En het zou zeer
goed denkbaar zijn, dat men op het ogenblik een
geroutineerden Nederlandsen woordkunstenaar voorrang geeft boven een wild-geestdriftigen jongeling. Die
behoort trouwens thuis in het te stichten opleidingsinstituut van de omroep.
Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe omroepprogramma's is de nieuws- en voorlichtingsdienst.
l

Op sociaal en economisch terrein moeten door representatieve figuren van de omrojjp (niet ieder is in
staat als vertegenwoordiger op te treden) contacten
tot stand worden gebracht 'en onderhouden met de
Regering, maar bovenal met het bedrijfsleven van
Nederland.
Geen versleten repertoire meer.
In muzikale zin heeft de omroep al veel gepresteerd.
Er is geen stuk van het gangbare repertoire of het
is bij de omroep al weer morsdood gespeeld. Maar dit
repertoire werd gedacht en geschreven voor de concertzaal, niet voor de radio. Deze stelt geheel bijzondere eisen en het is met name ten aanzien van de
grote symphonische werken, de opera en de operette
een feit, dat de meningen over het artistieke resultaat bij radiouitzending van soortgelijke stukken
sterk uiteenlopen. Men zal daarom wel genoodzaakt
zijn onder het oog te zien of de radio niet een goede
weg opgaat door componisten opdrachten te geven
muziek te schrijven, welke rekening houdt met de
zeer bepaalde voorwaarden van studio, microfoon,
zender enzovoorts.
Ook het gesproken woord, het hoor- of luisterspel,
de reportages, de zogenaamde radiovoordrachten (lezingen), de verskunst, de vorm der nieuwsberichten
dienen een grondige herziening te ondergaan. De modificatie van de stem bijvoorbeeld, welk een rijk genuanceerd modulatievermogen wordt voor de microfoon vereist! Nog steeds zijn de goede luisterspelen
zeldzaam en nog steeds komt er veel te veel „toneel"
voor de microfoon, met domme geluidseffecten, zeegeruis, watergeklots, telefoonschellen en deurendicht-doen-gewoonten. Het summum van kunstenaarschap scheen vroeger belichaamd in den „acteur",
die hinneken kon als een schimmel, mopperen als
een jichtige Engelse lord en tegelijk Vondel kon zeggen en een keukenmeid vermocht te imiteren.
Wij blijven in kort bestek — en toch is er nog meer,
dat aangestipt moet worden. De cultuur dienende
taak van de radio zal zeker in nieuwe vormen ook de
getuigenissen van de verschillende geestesstromingen
tot haar domein verklaren. Het is denkbaar, dat een
commissie bijvoorbeeld de kerkdiensten meer doet
aanpassen bij de eigenaardigheden van de radio. Een
nieuw en vrijwel onontgonnen terrein.
Radio, ook voor de scholen.
Tenslotte dient er een studie-commissie te komen,
welke nagaat hoe de mogelijkheden zijn voor een
goed geleide radio-uitzending voor de scholen. Het
zal niet de bedoeling mogen zijn de taak van de leer-krachten over te nemen, de radio moet aanvullend
materiaal leveren. Voor het literatuuronderwijs kunnen de woordkunstenaars verzen zeggen van onze
dichters of prozawerken ten gehore brengen. Voor
de kennis van eigen land: reportages van de ontginningen, van de sluiswerken bij IJmuiden, van de
bruggenbouw, gebruik van de spoorgids. Voor het
volkslied: de juiste uitvoering daarvan, nieuwe of
onbekende liederen leren. Voor de muziek: opleiding
tot muziekgenieten, practisch musiceren door schoolkinderen op de blokfluit, viool en gitaar. Dat hierbij
een afzonderlijk tijdschrift moet komen voor de aangesloten scholen met veel illustraties, gegevens voor
het onderwijs enz. spreekt vanzelf.
Er is dus een gloednieuw leven bij de omroep mogelijk. Veel voorbereidend werk is door de oude groepering verricht, en men heeft recht voor deze culturele werkzaamheid op onze waardering.
Maar de tijden hebben van een andere wil blijk gegeven. Zij hebben ons verteld, dat het geweten van
de maatschappij thans scherper reageert en dat men
de grote verantwoordelijkheid van het omroepapparaat wenst te dragen. De omroep is geen speelgoed
meer en hij is geen bezit enkel en alleen voor hen,
die verstrooiing en afleiding zoeken.

Vriendelijk verzoek aan onze abonnés

Wilt U in de komende dagen het abonnementsgeld
gireren of zenden? Ons postgirono. is: 329110; ons
gemeente-girono.: A 341.
Abonnementsbedragen zijn voor leden der bij de Fed.
aangesloten organisaties: f 3.60 per jaar, f 2.25 per
half jaar; voor niet-leden resp.: f 4.80 en f 2.75.
U bespaart uzelf incassokosten en onze administratie
veel werk en papier. Dank voor uw medewerking!
N.V. AMSTERD. BOEK- EN COURANTMIJ.

Een brief uit Vlaanderen
„Wij hebben in Vlaanderen de indruk, dat men in Nederland te weinig afweet over de Vlaamse nazi-penneridders als Ernest Claes, Felix Timmermans, Cyriel
Verschaeve, Filip de Pillecijn, René Verbeeck, Paul de
Vree, Bert Ranke, Paul Lebeau, Korneel Goossens,
Anton Tiery (en zijn twee zonen die aan het Oostfront
hebben gestreden).
In het algemeen is men hier in België thans uitermate
verbolgen, omdat men totaal onvoldoende „gezuiverd"
heeft en geenszins zwaar genoeg straft. Men heeft de
indruk, dat de politieke partijen om het hardst aan het
bedlaken trekken en ieder van zijn kant zijn „lieve
kindjes" wil witwassen. Gelukkig zijn daar nog de mensen van het verzet, die maar blijven hameren.
Inmiddels hebben wij hier opgericht de „Vereniging van
schrijvers voor de jeugd", een geheel zelfstandig organisme, dat als de twee hoofdprincipes heeft aangenomen:
a. een letterkundige, b. een paedagogische richtlijn volgen. De ve-eniging werd gesticht op initiatief van G.
Moorkens, Jan Peeters en Emiel Fredrix. Wij hebben'
reeds bij de honderd leden en wensen vooral met al
wie zich in Nederland om de jeugd bekommert, in contact te komen (schrijvers, opvoeders, toneelmensen,
radioartisten, enz.) Secretariaat: Antwerpse straat 295
te Niel-bij-Boom.
Onze Vereniging voor letterkundigen bestaat niet meer.
Ontbonden. Wegens gekibbel tussen al die hoge ooms
(Toussaint, Roelants, Van Hoogenbemt, Herreman,
enz,). Men gaat nu beproeven er een nieuwe op te
richten. Wij wachten a f . . . .
Tijdschriften, die hier althans verschijnen: „Dietsche
Warande en Belfort" (redactiesecretaris Albert Westerlinckx) „De Gids op maatschappelijk gebied", „Klaverdrie", „Zondagspost" (weekblad, uitg. Manteau), „Spectator" (id. uitg. De Nieuwe Standaard), „Faun" (halfmaandelijks letterkundig tijdschrift), „Arsenaal" (letterkundig maandblad) plus nog een aantal studentenbladen. Ook „De Vlaamse Gids" zal weldra opnieuw
uitkomen met Jan Schepens als redactiesecretaris,

BERICHT.
De Centrale Kunstenaarscommissie voor bijzondere
financiële belangen brengt onder de aandacht van alle
betrokken kunstenaars in Nederland, dat aangifte van
materiële schade, geleden tengevolge van de oorlog,
ten spoedigste moet geschieden bij de schade- en
enquête-commissies. Voor de melding van schadegevallen is slechts een beperkte termijn gesteld, zodat
het eigenbelang dwingt tot spoed. De C.K.C, zal het
op prijs stellen, indien ook haar bureau Herengracht
418 te Amsterdam zo uitvoerig mogelijk wordt ingelicht, terwijl zij desgewenst ook voor adviezen geraadpleegd kan worden.
Daarom heeft de kunstenaar zijn rechten op dit cultuurinstrument verworven en hij wil niet meer als
onmondig „gekocht en betaald" wezen in de omroep
behandeld worden. Geef hem in deze omgeving het
woord van medespreken en behandel hem niet langer
als een klappei in een vergadering van kardinalen.

STUN STREUVELS
T~\e houding van de Vlaamse schrijvers tijdens de Duit*-' se bezetting van België is in het algemeen teleurstellend geweest, zeker wanneer men haar vergelijkt
met die der Nederlandse schrijvers tegenover de vijandelijke bezetting van Nederland, De Nederlandse
schrijvers, die zich daadwerkelijk misdroegen, zijn betrekkelijk gauw geteld, de besten behoren niet tot hen,
en de Duitse pogingen, om zich van de Nederlandse
literatuur meester te maken, kunnen als mislukt worden beschouwd. De Kultuurkamer, op wier bureaux
enkele in genen dele representatieve, ja zelfs volkomen
onbeduidende figuren zetelden, bleef een onmachtige
instelling, die ten slotte op een fiasco uitliep. In België
slaagden soortgelijke instellingen ook niet, doch de
houding der schrijvers was van stonde af aan toeschietelijker tegenover de Duitsers en opvallend was het
aantal van hen, die zich, naar onze opvatting, in dit
opzicht misdroegen.
Bij de beoordeling dezer pijnlijke verschijnselen moet
men echter enige verschillen in de toestandefn daar en
hier in acht nemen, om niet tot onbillijkheden te komen.
In België is ten eerste de Vlaamse kwestie, waarin de
Frans gerichte staat de Vlamingen tegen zich inneemt.
Het Vlaamse nationalisme is noodzakelijk anti-Frans
en keert zich tegen de vaderlandse, Fransgezinde staat
België zelf. Het gevaar ener identiteit met een houding
vóór den vijand van die staat is daardoor groot, en
evenmin als in 1914-1918 is de anti-Vlaamse politiek
van de Belgische staat voor de huidige oorlog dit gevaar uit de weg gegaan.
Op de tweede plaats is de Duitse methode in België
anders geweest dan bij ons. België had een militair
bestuur en had géén Zivilverwaltung, tenzij op het
laatst, toen zij op het cultuurleven geen uitwerking
meer kon hebben. De dwang, in België uitgeoefend, was
daardoor veel geringer dan hier. Ook de Kultuurkamer
was er niet verplichtend, wie er geen lid van werd, kon
desondanks blijven schrijven en uitgeven. De schrijver,
wiens boeken bleven verschijnen, treft op grond van
dat feit zélf dus geen blaam, terwijl men weet, dat in
Nederland de schrijver het doen verschijnen van zijn
werk kocht met aanmelding voor het lidmaatschap der
Kultuurkamer, met het bukken dus voor de Duitse
dwang.
Dit eenmaal in acht genomen, komt men vanzelf tot
een milder oordeel van enkele gevallen. Maar van de
andere kant wordt het geval van hen, die zich ernstig
misdroegen, des te bedenkelijker. Op overmacht of
dwang kunnen zij zich niet verontschuldigend beroepen, zij werden immers min of meer vrij gelaten, zij
konden blijven uitgeven en wat zij deden aan toenaderingsdaden, deden zij vrijwillig. Zij bezweken voor de
Duitse conjunctuur en profiteerden van de gunst van
het ogenblik. Ernest Claes, Joseph Muis, de Pillecijn,
Felix Timmermans staan ook hier bekend als behorend
tot de ergste groep, naast de groep der uitgesproken
activisten, die fel kozen voor Duitsland en voor Duitslands hegemonie, waaronder Wies Moens, Cyriel
Verschaeve, Antoon Jacobs. De anderen, Claes, Muis,
De Pillecijn en Timmermans, kozen niet voor de politiek, al zal ook bij hen nationalistisch besef te vereenzelvigen zijn met anti-Franse en als pro-Duits uitgelegde gezindheid. Men bedenke echter, dat het bij de
Nederlandse schrijvers ook niet een min of meer
dweepziek nationalistisch besef is geweest, dat hun
verzet kracht verleende, maar eerst en vooral een gevoel voor recht en gerechtigheid tegenover de vreselijke
en voortdurende Duitse aanslagen op elke rechtsorde.
Dit is het onvergeeflijke in de houding van zulke
schrijvers als Claes en Timmermans, dat zij bij het
wassen der Duitse misdaden maar deden alsof hun
neus bloedde. Hier zaten hun collega's en vrienden in
gijzelaarskampen en gevangenissen of zwegen gedwon-

gen, en Timmermans had zóveel voorrechten, dat ten
departemente een boekuitgave van hem vóór moest
gaan, zelfs bij die van Kultuurkarner-leden. Beiden,
Claes en Timmermans, bleven in Duitsland spreekbeurten vervullen, Timmermans liet zich interviewen
voor ,.Signaal" met een dubbele fotopagina, en, in 1942
de onderscheiding van de Hansische Stiftung der
Hamburger universiteit aanvaardend, ging hij zelfs zó
ver, in de academische zitting, bij deze gelegenheid gehouden, in tegenwoordigheid van verschillende Parteien Wehrmachtsvertegenwoordigers uit te roepen:
„Thans is Duitsland de vinger, die aan de wereld wijst,
dat er een Vlaanderen is." Deze zinsnede stond triomfantelijk in de kop der verslagen, die alle Nederlandse
nieuwsbladen van de plechtigheid gaven. Men make
zich geen illusies: het „lezend publiek" is er met onverschilligheid aan voorbijgegaan. Het koopt Timmermans voor en na, nu en toen, en 't was ook zijn verweer, toen ik hem tijdens de bezetting door een verbindingsman de teleurstelling in Nederland over zijn
houding liet weten; „Maar er zijn nooit zo danig veel
boeken van mij in Holland verkocht als nu!"
In 't Vlaamse geding wordt ook telkens betrokken
Stijn Streuvels, maar de ingewijde weet, dat de houding
van Stijn Streuvels, den thans 73-jarigen schrijver, zich
van die van Claes en Timmermans wel zeer principieel
onderscheidt. Van Streuvels verscheen in Vlaanderen
een volledige nieuwe uitgave zijner werken, de Lijsternestreeks bij Lannoo te Tielt en de Standaard te Antwerpen, maar dit is in België gewoon, omdat de
Kultuurkamer er niet het verplichte lidmaatschap had.
De felst anti-Duitse Vlaamse schrijvers Teirlinck, Vermeylen, Toussaint bleven hun boeken uitgeven. Tegen
Streuvels laat men pleiten de Duitse verfilming van
zijn werk De Vlaschaard, waarover de Duitse propaganda vele drukte heeft gemaakt. De berichten waren
misleidend, de cultuur- en litteratuur-rubrieken van
nieuwsbladen en tijdschriften brachten aanhoudend de
naam van Streuvels naar voren. Bij zijn zeventigste
verjaardag verscheen er in Duitsland een Streuvelsbuch, hij kreeg een gelukwens van de Duitse regering
zelf, hem angeboden door een afgezant van rijksminister Goebbels. In „Der Norden" werd hij genoemd
als medelid van de „Europaischer Schriftstellerverband", toen deze een Dichtertagung hield in Weimar,
hem werd het eredoctoraat der universiteit van Munster
aangeboden — kortom, de Duitse propaganda liet hem
niet los en ze vond het klaarblijkelijk verkieslijker
voor het Duitse publiek te verbergen, dat ze haar neus
bij hem gestoten had!
„De Vlaschaardfilmgeschiedenis heeft er de schijn
van," schrijft Stijn Streuvels mij, „dat ik mij voor de
Duitse propaganda zou hebben geleend. Maar, merk
wel, dat ket contract voor de verfilming al dateert
van.... 1937." Ter naleving van de overeenkomst, dat
er in en met de film geen Duitse propaganda zou
worden gemaakt, had de schrijver als voorwaarde
gesteld, dat hij toezicht zou hebben bij de opnamen.
Twee jaar lang heeft men onder leiding van Conrad
Beste aan het draaiboek gewerkt; toen Conrad Beste
overleed bleef het plan liggen, tot men het in 1942
weer opnam. Aan de verplichting tegenwoordig te zijn
bij het opnemen der scènes in Vlaanderen, kon de
schrijver zich niet onttrekken, omdat dit vlak in zijn
buurt geschiedde. Wel heeft hij geweigerd de opnamen
in de studio's te Berlijn bij te wonen, en de uitnodiging
om aanwezig te zijn bij de première te Berlijn en later
bij die te Brussel, die men tot een plechtigheid wilde
maken, heeft hij afgewezen. (Vlaanderen stroomde intussen naar de bioscopen, waar de film werd vertoond.)
Van de „Europaischer Schriftstellerverband" is Streuvels nooit lid geweest.
Minstens tweehonderd invitaties, en dringende, om in

Duitsland te spreken a 1000 R.M. per avond, onder
het voorwendsel ook, dat de Vlaamse werklieden in
Duitsland het zouden verlangen, heeft hij afgewezen;
geen voet heeft hij tijdens de bezetting op Duitse
bodem gezet. De Duitse propaganda, die te graag zijn
naam had, heeft het hem niet gemakkelijk gemaakt.
Hij wees een uitnodiging af, om met een internationaal
kunstenaarsgezelschap een reis te maken langs het
front in 1940,
Hij weigerde het redactie-voorzitterschap van het
nieuwe algemene tijdschrift „Westland".
Hij weigerde het hem aangeboden voorzitterschap der
Kultuurkamer voor West Vlaanderen en woonde nimmer enige feestelijkheid van die Kultuurkamer bij.
Hij weigerde de van hem gevraagde mede-ondertekening van een door Cyriel Verschaeve opgesteld manifest om te protesteren tegen het bombardement van
Antwerpen.
Hij weigerde interviews Van ,,Voila" en andere tijdschriften.
Voor zijn zeventigste verjaardag werd hem een heel
programma van feestelijkheden voorgelegd: academische zitting, toneel- en muziekuitvoeringen, officiële
ontvangsten in Brussel, Antwerpen en Kortrijk, Streuvels heeft dit in zijn geheel afgewezen met de uitdrukkelijke verklaring, dat hij geen viering van zijn
verjaardag wilde noch zou toelaten. Om zeker te zijn
verliet Hij het „Lijsternest" en verbleef veertien dagen
bij zijn zuster in Brugge. Alles wat er gebeurd is, de
komst der gezanten, ook die van Goebbels, geluk-

wensen, aanbieding van het eredoctoraat, is tijdens zijn
afwezigheid aan de deur geschied, — en slechts de
onbeschaamde Duitse propaganda, die zijn verbod niet
eerbiedigde, maakte zich tot dupe — niet Streuvels,
die zich van geen felicitaties of eredoctoraat iets
aantrok.
Ten overvloede is Streuvels, ingaande op een vijandige
atmospheer ook in een deel der pers, volgens welke een
Vlaams schrijver persé Duitsgezind moet zijn, op eigen
verzoek door den krijgsauditeur gehoord, bij wien hem
overigens niets ten laste is gelegd en waar hem verzekerd werd, dat hij zich correct heeft gedragen.
Dit is een conclusie, die men bij zal vallen. De correctheid in de houding van dezen schrijver, in wien men
de West-Vlaamse onbuigzaamheid tegenover den bezetter herkent, is als feit komen vast te staan, evenzeer als is komen vast te staan, hoe hardnekkig de
Duitse propaganda zich aan hem heeft vastgeklampt
en, liever dan te erkennen dat zij geen vat op hem
kreeg, met leugenachtige berichten het deed voorkomen alsof „der grosze flamische Dichter" op de
Duitse hand zou zijn.
Onderwierpen schrijvers als Claes, Timmermans, de
Pillecijn, Muis zich aan de nazi-heerschappij over de
geesten, het geeft voldoening dat tenslotte ook de
besten van het levende Vlaanderen, Vermeylen, Teirlinck, Streuvels — de eerste twee meer agressief, de
laatste niet minder koppig in zijn weerstand -- niet
bogen en voor hun deel de eer der Zuid-Nederlandse
literatuur onbesmet hielden.
A. C.

HAN VAN MEEGEREN

man uitglijdt en languit over de stoep rolt, dan, eerst
dan moeten wij ons vasthouden van het lachen.
Niet Van Meegeren is ontmaskerd. Maar de heren, die
zeiden, dat hij het niet was. Niet zozeer Vermeer blijkt
vals te zijn, als wel de kenners, die zeker wisten dat hij
het geschilderd had. Ziedaar de kern van de zaak en
de reden van ons plezier.
Nu echter, geachte lezer, volstrekte eerlijkheid! Als ge
hen uitlacht, lacht ge ook u zelf uit. Want veel belachelijker dan hun vergissing is het feit van hun aanwezigheid op deze wereld. Dat deze mensen bestaan, en
dus blijkbaar nodig zijn, ligt aan ons. Als wij niet meer
zelf kijken naar een schilderij, maar dit overlaten aan
een ander, die ons moet zeggen of we het mooi of niet
mooi moeten vinden, ontstaat vanzelf het mysterieuze
ambacht der vakgeleerden, der kenners, der experts.
Wij zijn zozeer aan hun aanwezigheid gewend, dat wij
hierin slechts na enig nadenken iets vreemds kunnen
zien. Vreemd is het nochtans. De 17e eeuw, de eeuw
der schilders in Nederland, kende het vak van kenner
niet. Er waren geen experts. Er waren schilders; en er
waren mensen die hun maaksel mooi of lelijk vonden.
Als ze het mooi vonden, dan kochten ze het. Vonden ze
het lelijk, dan kochten ze het niet.
Zo werd de „Nachtwacht" niet gekocht. Ze vonden het
namelijk lelijk. Onze kunstgeleerden kunnen zich daar
niet genoeg over verbazen. Toch getuigt deze weigering
van een veel onbevangener standpunt tegenover kunst
dan wij innemen. Wij zijn een beetje bang voor Kunst,
Wij kunnen een kat in de zak kopen; wij kunnen ook
een kans laten voorbijgaan. Ons geld is ermee gemoeid.
Wij zien in een schilderij allereerst een stuk waarde.
Wij kopen niet iets om naar te kijken: wij kopen een
belegging. En de veiligheid dezer belegging is ten nauwste verbonden met de naam. Wij turen onmiddellijk naar
de rechterbenedenhoek om te kijken of het wel een
,,echte" is. Picturaal gezien is echter de rechterbeneden,
hoek de onbelangrijkste plek van het schilderij, zó onbelangrijk dat ze vroeger meestentijds niet eens werd
ingevuld. Het ging niet om den maker; het ging om
datgene wat hij gemaakt had: het schilderij.
Die instelling tegenover kunst is verloren gegaan. Wij
genieten niet. We staan ook niet te vloeken. Wij bellen
een expert op, en hij zal ons zeggen wat van de twee

Een pleidooi
T~^e onthullingen inzake de Emmausgangers van Jan
J—' Reinier Vermeer (en van de zeven andere schilderijen, die vermoedelijk evenmin van hem zijn) heeft een
beroering gewekt die zelfs de zaak-Pétain, het geval
Leopold, en de Potsdammer conferentie een week lang
op het tweede plan bracht.
Wat den aandachtigen opmerker hierbij vooral trof, was
het onverholen leedvermaak, waarmede deze grandioze
vervalsing besproken werd. De kapper, de slager, de
man die kwam vragen of er nog iets te slijpen was,
iedereen, maar dan ook iedereen had uitbundig plezier
in het geval. Er steekt hier iets zeer vreemds in. Waarom is de eerste opwelling die het bericht in ons teweeg
bracht, er een geweeest van oprecht genoegen? Verloren wij niet een meesterwerk, dat wij geschilderd
meenden door een tovenaar in het vak, en dat nu het
product bleek van een handigen jongen, die op kosten
van Museum Boymans (en dus op onze kosten) een
uitermate genoegelijk leven leidde?
Wel, die kant van de zaak heeft niemand geraakt. Wat
kan het de mensen schelen, of er van de honderden edelgesteenten die ons land bezit, één blijkt vals te zijn.
Wat echter zo uitermate deugd deed, was het hopeloos
debacle der kunstkenners. Dat was aardig. Daar hadden
de mensen hartgrondig plezier in. Dit plezier nu kan
niet anders verklaard worden, dan uit een verborgen,
maar reeds lang bestaande argwaan jegens de beoefenaars van dit geheimzinnig beroep. Dat iemand leven
kan van het met verf bestrijken van stukken linnen was
reeds een merkwaardigheid,, die door den burger met
enige verwondering moest worden vastgesteld. Maar dat
men nog veel ruimer leven kan, door te zeggen of die
stukken linnen mooi zijn of niet mooi zijn, of wel mooi
maar eigenlijk van een ander zijn, dit is het bevattingsvermogen hier te lande altijd te boven gegaan. Niet dat
men dit openlijk liet blijken. Daarvoor zat de schrik voor
dit duister sprekende en nog duisterder schrijvende gilde
er te diep in. Men lacht ook niet om een gewichtig man,
die plechtstatig ter kerke schrijdt. Maar als die

wij doen moeten. Hij zal ons zeggen of het zuivere
koffie is. Maar, geachte lezer, de koffie is altijd zuiver
als ze u smaakt. Als u het schilderij boven uw bed mooi
vindt, wat doet het er dan verder toe of het wel een
echte Koekoek is? Laat het een koekoeksei zijn: U hebt
er plezier van, en dat is voldoende. Een schilderij in
huis hebben is een stuk schoonheid bezitten. En of het
schoon is, kunt u alleen uitmaken, want u moet er naar
kijken. Schoonheid is altijd subjectief; de maatstaf ligt
in ons, en niet in een ander.
En om nu op de Emmausgangers terug te komen: die
moeten bijven hangen. We hebben hem allemaal mooi gevonden, ook dr. Hannema, dr. Bredius en alle andere
doctoren. Top op het moment dat we vermoedden, dat het
een Van Meegeren was, hebben we het oprecht een
prachtig doek gevonden. Dus is het een prachtig doek.
Geen loupe en geen röntgenstralen kunnen daar iets
aan veranderen. De loupe kan wel uitmaken, of het een
„echte" is. Maar dat is niet belangrijk. Belangrijk is
alleen, of het een mooie is. En dat zegt ons de lens van
ons eigen oog.
Men schildere dus in de rechterbenedenhoek de naam
van Han van Meegeren voluit, met voor- en achternaam.
Wij hebben een Vermeer verloren, maar een Van Meegeren ontdekt. En dat bewijst, dat de schilderkunst nog
leeft in den lande.
Godfried Bomans.

IN HET ATELIER

CONCERT-BALANS
Uit Het Nieuws, Dagblad voor 's Gravenhage, nemen we
het volgende over:
SANCTA MUSICA....
Motto:
't Is zo heerlijk,
't is zo fijn,
'n Neerlands componist te
(zijn
Vrij naar Speenhoff.
Wanneer wij een balans opmaken van de verschillende werken, welke in dit korte maar hevige zomerseizoen in Den Haag op de concertpodia ten gehore
zijn gebracht, komen wij tot de volgende resultaten:
In totaal werden 301 werken uitgevoerd. Hiervan
konden er 22 (d.i. 7 pet.) door hun stijl aanspraak
maken op het praedicaat „modern". Hieronder bevonden zich 12 Nederlandse composities (d.i. 3 pet.).
Het aantal eerste opvoeringen beperkte zich tot 3 of
4 (l pet.), waaronder 2 Nederlandse werken, — wat
overeenkomt met J pet
Wij hebben geen reden
om te veronderstellen, dat deze percentages elders
in Nederland aanzienlijk hoger of lager zouden zijn.
Deze cijfers nu spreken voor zichzelf, en zij vertellen ons o.a. hoe heerlijk het is, om Nederlands
componist te wezen; daar zit bepaald een broodwinning in!
Interessant is naar aanleiding hiervan, hetgeen een
bekend Nederlands solist mij een paar weken geleden vertelde: „
U moet niet denken, dat wij
solisten geen moderne werken willen spelen! Het
tegendeel is waar; maar wij zijn niet geheel onze
eigen baas. Ik heb bijv. al jarenlang het Concertstuk
van X. op mijn repertoire; het is m.i. het beste werk,
dat gedurende de laatste 10 jaar op dit gebied geschreven is. Maar deze componist is niet zo bekend,
en daardoor krijg ik eenvoudig niet de kans, om het
op het podium te brengen. Het is geen kassastuk,
ziet U...."
Duidelijk een vicieuze cirkel: de componist is niet
bekend genoeg om publiek te trekken, en de musici,
die hem bekend maken, krijgen daarvoor geen gelegenheid, w a n t . . . . hij is niet bekend genoeg!
Zo bezien is er waarlijk moed voor nodig om compo-

„Nu bewees ik wat ik waard ben!"
,Ja juist. Maar als wat heb je waarde? Als imitator
of als kunstenaar?
nist te wezen; het lijkt haast een zelfmoord-poging.
En tóch, er moet een oplossing gevonden worden,
de scheppende kunstenaar moet een bestaansmogelijkheid kunnen vinden! Wij leven momenteel in een
tijd, waarin de heersende leuze is: opbouw! Maar
zou dan ook hier niet iets opgebouwd kunnen
worden?
De vraag is slechts. .. . hoe?
Wij zouden het op prijs stellen, wanneer wij ook van
andere concertzaken een dergelijke balans toegezonden
kregen. Wie zorgt daarvoor?
De Redactie.

Amsterdam helpt Arnhem
Een ingezonden mededeling in no. 10 van ons blad
wendt zich tot de kunstenaars van Amsterdam om
hulp te verlenen aan hun Arnhemse collega's. De
architecten gaven het voorbeeld, wordt daarin gezegd.
Doch er dient bij vermeld te worden, dat de musici niet
zijn achtergebleven! Toen Maneto op 21 Juli j.l. het
concert „Vrije Klanken" in Arnhem organiseerde,
boden de medewerkenden, onder de indruk van de
omstandigheden daar ter plaatse, spontaan aan belangeloos voor Arnhem op te treden. Op de zelfde
avond kwam even spontaan het idee op om te Amsterdam een concert te geven, waarbij het entree zou
bestaan uit boeken en muziek voor de Arnhemse vakgenoten en studerenden, een gedachte die op 7 November verwezenlijkt werd op het Maneto-concert in
de Bachzaal. Ook bij die gelegenheid deden de musici
het hunne, door bijdragen in natura en door belangeloze medewerking.

DE VLAAMSE RADIO GEZUIVERD
kunstenaars in België hebben tijdens de bezetDeting
niet voor dezelfde conflicten gestaan als die
van Nederland. Er was geen burgerlijk bestuur ingesteld van Duitse zijde en er werd dienovereenkomstig
geen Kultuurkamer-dwang uigeoefend. Wel werden
er in 1941 pogingen in het werk gesteld om tot een
soort Belgische Kultuurkamer te geraken naar Duits
model, doch deze gingen niet onmiddellijk van de
bezetters uit, maar van de nationaal-socialistische
kunstenaars in België. Zij trachten, onder leiding
van Hendrik de Man, de kunstenaars te organiseren
binnen het kader van de Unie van Hand- en Geestesarbeiders. Daar de overgrote meerderheid der kunstenaars deze opzet echter volstrekt negeerde, is
er niets van terecht gekomen. Tegen nazi-ondermijning vonden de kunstenaars van België — in
tegenstelling met die van ons land — mede belangrijke steun van de zijde van de Belgische radio te
Londen.
Aanvankelijk lieten de Duitsers de radio in België
vrij. Allengs werden eisen gesteld ten opzichte van
de sprekers en begin 1942 werden Duitse officieren
belast met de controle op het totaal der uitzendingen.
De directeur van de Vlaamse afdeling, de heer Jan
Boon, dook onder en nam onmiddellijk het initiatief
om een college te vormen, dat na de bevrijding de
leiding der uitzendingen op zich zou nemen. De heer
C. Mertens bleef als zijn gevolmachtigde twee jaar
bij de omroep werkzaam, onderhield de contacten
met Londen en met negen geheime zenders, waarvan
er twee te Brussel waren gestationneerd en de
andere te Gent, Antwerpen, Kortrijk, Dist, Luik,
Namen en Binche. Die te Dist werd als enige ontdekt, hetgeen verschillende slachtoffers heeft gekost. De situatie werd ten slotte voor den heer
Mertens gevaarlijk, zodat ook hij moest onderduiken. Doordat hij onder een schuilnaam te Mechelen in een staatsbetrekking kon worden ondergebracht, bleef hij in staat zijn nuttige arbeid tot aan
de bevrijding van het land voort te zetten. Op het
moment dat de Duitsers het trotse gebouw van de
Radio te Brussel bij de nadering der geallieerden op
2 September 1944, na alle waterkranen te hebben
opengezet en de leidingen en apparaten in de kamers
der technici te hebben vernield, verlieten, namen de
geheime zenders de taak van de omroep op zich.
Niet alleen met het oog op het politieke verzet, ook
met dat op het verzet der kunstenaars heeft de
Belgische radio van uit Londen sinds 1941 regelmatig richtlijnen gegeven. Vandaar dat men bij de
zuivering der kunsten in België, die van de radio
is uitgegaan, strenge maatstaven heeft kunnen aanleggen. De kunstenaars konden er zich op beroepen
dat ze niet geweten hebben wat van hen verwacht
werd.
Er werd een ereraad ingesteld bestaande uit drie
personen: een rechter, een toondichter en een vooraanstaand lid der verzetsbeweging. Deze hebben hun
zuiveringsactie tussen medio September en begin
November 1944 tot een einde gebracht. Radioensembles die zich voor collaboratie hebben geleend, werden zonder meer gestraft met schorsing
van twee tot zes maanden (dus met inhouding van
salaris). Artistieke medewerking van kunstenaars
die niet in vaste dienst van de omroep stonden,

werd gestraft met één maand schorsing voor elke
tienmaal optreden. Wie als solist onder een Duits
dirigent was opgetreden, werd zes maanden geschorst (c.q. uitgesloten) voor de eerste keer en
twaalf maanden extra voor iedere volgende keer.
Het begeleiden van Duitse artisten kwam op twee
maanden te staan. Een componist die opdrachten van
nazi-instanties had aanvaard, werd één jaar uitgesloten voor de eerste maal en twee jaar extra
voor iedere volgende maal dat hij aan een dergelijke
opdracht had voldaan. Twaalf maanden luidde de
straf voor een eerste optreden voor nazi-organisaties;
elke herhaling kwam op twee jaar extra te staan.
Voor het optreden als spreker voor de radio zowel
als het zitting nemen in een jury tezamen met nazi's
werd één jaar schorsing (uitsluiting) per keer geëist. Allen die in de bezettingstijd een officiële aanstelling hadden aangenomen, werden zonder meer
ontheven van hun functie.
Vele orkest-musici hebben zich in België onderscheiden door hun illegaal werk. Verschillende hunner hebben voor hun moed in het concentratiekamp
moeten boeten. Vijf hunner zijn niet teruggekeerd.
Ook het bureau-personeel van de omroep heeft een
werkzaam aandeel genomen in de verzetsstrijd.
Daarbij dient echter te worden opgemerkt, dat de
overheid dit verzet belangrijk heeft ondersteund.
De ondersteuning bedroeg per hoofd op zijn minst
vijfhonderd francs per maand. Voor kinderen werd
extra uitkering gegeven. Ook werd met bonnen,
voedsel, kleding en verwarming geholpen.
Onder hen die voor langere tijd van de Belgische
radio zijn uitgesloten worden genoemd de componisten Emiel Hullebroek, Jef van Hoof, Maurits
Schoemaker, Jef van Durme, Theo de Joncker, Paul
Douliez, Renaat Veremans en Fernand Quinet;
voorts de dirigent H. Meulemans, de altviolist Francois Broos, de pianist Robert van Tommen, de zanger Renaat Verbruggen, het dansorkest Stan Brenders en de pianisten-bandleiders Jean Ohmert en
Jean Ouwerx.

Ricnara Strauss past zien aan
In de „Ruhrzeitung" van 19 September j.l, (een krant
die verschijnt met toestemming van de Engelse bezettingsautoriteiten), stond het volgende verhaaltje te
lezen:
„De wereld zal een nieuw hobo-concert van de hand
van den 81-jarigen Duitsen componist Richard Strauss
te danken hebben aan een Amerikaansen soldaat, die
den meester verzocht een paar maten voor hem te
willen opschrijven, die hij op zijn hobo zou kunnen
spelen. Uit enige maten, die Strauss noteerde, ontwikkelde zich een grotere muzikale gedachte, die de
componist thans uitwerkt voor een concert voor hobo
en orkest."
Het is werkelijk interesant te lezen, hoe deze karaktervolle nestor der Duitse musici, die zich — ondanks de
Joodse schoonfamilie van zijn zoon of dochter — tot
president van de Duitse Kultuurkamer heeft laten
bombarderen, thans zijn draai neemt van het derde
naar het vierde Rijk, nadat hij zich in zijn vroegere
jaren even gemakkelijk van het tweede naar het derde
Rijk had laten overschakelen.

KUNST VAN OVER
DE GRENS
Ossip Zadkine, die in 1940 naar de Verenigde Staten
was uitgeweken, is in Frankrijk teruggekeerd, even
vitaal en vol energie als vóór vijf jaren, maar spierwit
geworden, naar een correspondent van „Arts"' mededeelt. Hij vond zijn beelden, die hij indertijd moest
achterlaten, ongeschonden terug, maar kon niet de beschikking krijgen over zijn atelier in de Rue d'Arras,
waar intussen een ander zijn intrek genomen had. Hij
woont thans op het land. In de oorlogsjaren heeft hij
circa 40 beelden voltooid en in de V.S. enige tentoonstellingen gehouden.
*
De Franse beeldhouwer Jean Puiforcat, die gedurende
de oorlogsjaren in Mexico verblijf heeft gehouden, is
te Parijs op 48-jarige leeftijd aan een hartverlamming
overleden. Hij is o.a. de auteur van twee sportfiguren in
het stadion Colombes, die destijds zeer de aandacht
trokken. Met Mallet-Stevens, die dit jaar eveneens overleed, en enkele anderen, behoorde Puiforcat tot de oprichters van L'Union des Artistes modernes.
Brussel zal in Januari a.s, de première horen van een
„Symphonie expiatoire" van Henri Sauguet, opgedragen
aan de onschuldig gevallenen van de oorlog.
Het Gërtler-kwartet te Londen voerde de drie laatste
strijkkwartetten van den onlangs overleden componist
Béla Bartók in cyclisch verband uit.
Amédée Borsari won de eerste prix-Calvet met een
strijkkwartet.
*
Parijs hoorde de afgelopen maand de volgende eerste
uitvoeringen: „Concerto romantique" van George Dandelot, in 1944 voltooid en uitgevoerd door de Société
des Concerts onder leiding van Jean Martinon; „Lous
Esclops" (Languedocs dialect voor „Les sabots") voor
orkest van Mare de Ranse, uitgevoerd door de Concerts
Lamoureux onder leiding van Eugène Ribot; „L'Isba
nostalgique" en „La victoire en chantant" van André
Bloch, twee korte stukken voor orkest, waarvan het
eerste impressies geeft uit Rusland en het tweede een
mars is, opgedragen aan de geallieerde legers. Rudolph
Dunbar voerde een programma uit van Amerikaanse
werken: de 2e symphonie van Randall Thomson, de 3e
symphonie en „When Jonny comes marching home"
van Roy Harris, „The incredible flautist" van Walter
Piston. Al deze componisten zijn voor ons land onbekenden,
*
Parijs eert op dit ogenblik Matisse, nadat zijn werk vijf
jaar lang niet te zien geweest is. Op de Salon d'Automne
is een zaal aan zijn oeuvre gewijd. Jean Cassou heeft
een inleiding gehouden over den meester en er is een
film over zijn leven en werken gedraaid.
Moderne Engelse kunst wordt deze maanden te Parijs
tentoongesteld. Men vindt er o.a. werken van de schilders Graham Sutherland, John Piper, John Tunnard,
Paul Nash, Edward Bowen, David Jones, Frartce
Hodgkins, Robert Colquhoun (sen Schots kunstenaar,
30 jaar oud) en van den beeldhouwer Henry Moore.

L. S.

Met grote vreugde heb ik uw blad ontvangen en ik
hoop, dat dit blad een grote toekomst tegemoet zal gaan.
Gaarne had ik, dat in 't belang van de jonge kunstenaars
onderstaand schrijven aan de betrokken instanties zal
worden voorgelegd door middel van uw blad.
Nu ons land van den gehaten bezetter is bevrijd en het
leven langzamerhand zijn normale vormen gaat aannemen, ziet het er voor vele jonge mannen niet bepaald
schitterend uit. Velen van hen moesten jaren onderduiken of over de grens werken; hoeveel met moeite verkregen techniek en kennis is hierdoor verloren gegaan!
Hoe moeten deze jonge kunstenaars, waaronder er zijn
die reeds een gedeelte van hun examen hadden afgelegd,
of zich hiervoor hadden aangemeld, aan hun bevoegdheden komen? Hoevelen waren er niet, die tengevolge
van het reisgevaar en de S. D. niet op de examens
konden komen. Men kan toch niet verlangen dat deze
al zo zwaar getroffen mensen nu weer van voren af
beginnen? Is het niet mogelijk, evenals op de Kweekscholen, H.B.S. en andere inrichtingen, aan de candidaten die voor enige jaren zich opgaven voor een examen, en dit om een of andere reden niet konden bijwonen, het diploma te verschaffen?
Een gelijke regeling zou ook mogelijk wezen voor de
Staatsexamens, en aan hen die bijv. in 't begin van de
bezettingstijd hun z.g. Ie gedeelte haalden, het tweede
gedeelte te schenken.
(w. g.) Onleesbaar.
Wij geloven, dat de inzender het niet bij het rechte
eind heeft, wanneer hij voor jonge kunstenaars een soortgelijke vergemakkeling of bekorting van de studie bepleit als voor H.B.S.-ers e.d., die door de oorlog enige
kostbare jaren verloren hebben. Men kan immers de
studietijd van den aankomenden kunstenaar niet bekorten, zoals men dat wel kan voor elk ander, wiens
eind-diploma hem een redelijke kans verschaft op een
maatschappelijke positie. Integendeel is het van belang
dat hij op de kunstnijverheidssschool, academie of conservatoria zo snel mogelijk zijn studies hervat, om in
te halen wat hij aan theoretische en technische kennis
verloren heeft. Men zou hoogstens er voor kunnen pleiten de gevallen, die de inzender op het oog heeft, in
staat te stellen parallel aan hun studie practisch te
werken in hun vak. Op welke wijze, zou nader bekeken
dienen te worden. Hen echter zonder meer op de praktijk los te laten, zou betekenen hun positie nog ongunstiger te maken dan de oorlogsomstandigheden reeds
gedaan hebben.
Intussen achten wij met den inzender het probleem, dat
hij aan de orde stelt, belangrijk genoeg om het t.z.t.
zo mogelijk door een specialen medewerker te laten
behandelen.
De Redacteur.
Onder de titel „La parure féminine aux colonies" vindt
te Parijs een expositie plaats van kapsels, haartooi,
halskettingen en -doekjes, oor- en neus-versieringen en
andere kunstzinnige sieraden uit de Franse exotische
gebieden.
*
Reynaldo Hahn is tot lid van de Académie benoemd.
*
Van den Zwitsersen componist Frank Martin werd te
Basel enige tijd geleden uitgevoerd „Die Weise von Liebe
und Tod des Cornets Christoph Rilke" voor alt en kamerorkest.
*
Dit voorjaaar verscheen de zevende symphonie van
Bruckner in „Originalfassung".
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bezettingstijd.

*
Prijs gebonden

f 4.90
Uitsluitend bij de boekhandel verkrijgbaar.

N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, SINGEL 262, AMSTERDAM.

N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMAAT-

NIEUWE VERZENBUNDELS

Ter perse, om binnenkort te verschijnen:

Hella S. Haase
STROOMVERSNELLING
Prijs gebrocheerd f 3.50.
Rosey E. Pool
BEPERKT ZICHT
Prijs gebrocheerd f 3.50.
H. Marsman
VERZAMELDE GEDICHTEN
Tweede druk. Prijs gebonden f 4.90.
TER PERSE:
J. van Wageningen
ORPHEUS EN AHASVERUS
Prijs gecart. f 4.50.
Uitsluitend bij de boekhandel verkrijgbaar.
N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, SINGEL 262, AMSTERDAM.

SCHAPPIJ, SINGEL 262, AMSTERDAM.

MATTHYS MARIS

De tragiek van
den Droom
door W. A r o n d é u s .
Tweede druk; geïllustreerd, prijs gebonden f 4.90.
Een met het bestuur overeengekomen gedeelte van de opbrengst van dit boek is bestemd voor de Stichting Herstellingsoorden
Oudillegale Werkers.
Uitsluitend bij de boekhandel verkrijgbaar.
N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, SINGEL 262, AMSTERDAM.

Abonnementsprijs: ƒ4.80 per jaar; ƒ 2.75 per half jaar; voor de leden van een bij de Ned, Federatie van
Beroepsverenigingen van Kunstenaars aangesloten ver. resp. ƒ 3.60 en ƒ 2.25. Bij inning worden deze prijzen
verhoogd met ƒ0.25 voor administratie- en incassokosten. Losse nummers ƒ0.25 per exemplaar.

