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DE WEDEROPBOUW, DE JONGERE ARCHITECTEN EN NIEUWE ARCHITECTUUR
T n de begintijd der bezetting zijn de Nederlandse ar•*• chitecten op initiatief van het genootschap „Architectura et Amicitia" in enkele conferenties samen geweest te Doorn,
Doel was, de problemen der architectuur gemeenschappelijk te bespreken aan de hand van deskundige
inleidingen. Er was het verlangen om tot een juister
begrip te komen van de persoonlijke en groepsopvattingen, zoals die zich in hoofdzaak manifesteerden
rondom figuren als Granpré Molière (Delftse school),
Stam (nieuwe zakelijkheid), Staal (Nieuw-Klassicisnie).
Tussen deze groeperingen-in-hoofdzaak staan overgangsgroepen rondom Kropholler—Koldewey aan de
traditionele kant en rondom Rietveld—Van Ravesteyn
aan de moderne kant.
Als inspirerend centrum van de „traditionele" kunnen
we Granpré Molière noemen, terwijl de „modernen"
zich mede sterk voelen door het werk van Rietveld.
Het was voor velen van ons volkomen nieuw om de
gedachtenwisseling mee te maken tussen de typische
vertegenwoordigers van deze geheel verschillende opvattingen. Veel „heilige huisjes" bleken na zo'n conferentie eenvoudig volkswoningen. De kathedraal was
voor sommige modernen even belangrijk als de moderne
techniek voor veel traditionelen. Wie een goede indruk
wli hebben van genoemde conferenties kan gebruik
maken van de publicaties, die door het bestuur van
„Architectura et Amicitia" zijn uitgegeven.
Hier is van meer belang er aan te herinneren, dat op
deze conferenties een sfeer van samenwerking was, die
het vertrouwen geeft, dat in de komende periode van
wederopbouw, traditionelen en modernen door respectering van wederzijdse opvattingen zouden kunnen s
menwerken, mede door een redelijke verdelu;*;
werk voor zover deze verdeling door de overheid ...rut
beïnvloed via diensten als die van de Wederopbouw en
Zuiderzeewerken. We hebben samen de verwachting,
dat het wel mogelijk zal zijn, om nu b.v. eens een groot
object door een werkgroep langs collectieve weg aan
te pakken. Daardoor zou dan b.v. de kans komen om
voor de verwoeste centra van onze steden plannen te
ontwikkelen, waarin zowel modern als traditioneel
gerichte architecten zouden kunnen samenwerken.
Het lijkt er echter naar, dat
Den Haag nog niet veel is
b.v. Middelburg en Rhenen
beschouwt, voelt dat hier in

van deze verwachtingen in
doorgedrongen, want, wie
en vele kleinere objecten
hoofdzaak stedebouwers en

architecten hebben gewerkt onder invloed van Granpré
Molière.
Daarbij komt nog, dat ook de plannen voor Groningen,
Hengelo en Enschede, de polders om het IJsselmeer,
gemaakt worden onder leiding van mensen die alleen
maar geloven in het huis van baksteen+hoge pannendaken, voordeur+stoep, schoorsteen+windwijzer. Dan
krijgen we toch wel de indruk, dat de moderne architecten zacht uitgedrukt er bekaaid afkomen en wordt
het tijd er op te wijzen, dat het woord Democratie in de
organisatie ons bouwvak betreffende nog niet verstaan
wordt, in tegenstelling met het woord corporatie dat
beter begrepen schijnt te worden.
Het zal daarom goed zijn er op te wijzen, hoeveel mogelijkheden er zijn om ook in de architectuur en stedebouw nieuwe vormen van samenwerking te scheppen
bij de voorbereiding van plannen. Is het b.v. niet de
consequentie van een doorvoering der democratische
gedachten om van een supervisor-stedebouwer te verlangen dat hij in stad, dorp of streek, waar hij wordt
uitgenodigd een plan te maken, eerst contact zoekt met
de plaatselijke architectenkringen om daar de meningen
en inzichten te vernemen, die gegroeid zijn door jarenlang practisch werken in de betreffende stad, dorp of
streek? De stedebouwer behoeft niet de angst te hebben, dat al die architecten over z'n tekenschot moeten
hangen, terwijl hij het plan maakt. Architecten zijn voldoende kunstenaar om te weten, dat ieder slechts kan
scheppen door ideeën op papier te brengen. En ideeën
komen van verre of dichtbij, van wolken of sterren, ze
spreken van de relatie tussen mensen en oneindigheid.
Maar de gewone eisen, die de opgave bepalen, de eisen,
die door de idee gebonden worden tot een organisch
f.., tol een geschapen plan, die eisen kunnen samen
geiormuleerd worden met hen, die gewend zijn te werken in de betreffende situatie. En wordt de idee ook
niet vaak veel werkelijker doordat deze getoetst wordt
aan die van anderen?
Als de stede.bouwer en supervisor werkelijk een warmte
in zich kan voelen voor de gemeenschap, dan zal dit tot
uitdrukking moeten komen in de wijze, waarop hij
toont samen te kunnen werken. Dan moet hij zich middelpunt kunnen voelen van een werkgroep-studiekring,
bestaande uit de plaatselijke architecten in de eerste
plaats.
Deze, samen met de burgerij, hebben hem meer te vertellen van de problemen van onze tijd dan de ruïnes,
oude kaarten en archieven die nu vaak worden bestu-

deerd en dan samen met de gesprekken tussen hem en
doorgewinterde autoriteiten de inspiratie gaan vormen
voor het „nieuwe" plan.
Door met de burgerij te spreken, onder de mensen te
gaan (vertegenwoordigers van buurtverenigingen, vrouwenclubs enz,), zal hem blijken, dat de gemeenschapsgedachte al voldoende levend is om nieuwe stedebouwkundige vormen te scheppen en te komen tot een moderne opbouw der stadsgemeenschap. Ik denk b.v. aan
de buurt- en wijkgedachte, zoals die in Rotterdam nu
wordt ontwikkeld. In deze gedachte komt ook het verlangen tot uitdrukking om via de wijkraad de stadsbewoners directer te betrekken in zaken, die het maatschappelijke en culturele leven der stad bepalen.
Vooral voor ons jongeren is het van belang deze mogelijkheden te gebruiken bij ons zoeken naar een gemeenschappelijke basis voor ons werken in de architectuur.
Het is waarschijnlijk, dat het algemene verlangen naar
medezeggenschap, naar sociale rechtvaardigheid ons
eerder tot die gemeenschappelijke instelling zal brengen dan de studies betreffende de aesthetica. We zullen
onze verwachtingen niet alleen moeten stellen binnen
de grenzen van ons vak.
Trouwens, in het algemeen zal de stedebouwer of ar-

chitect toch ook in de resultaten van survey of in de
opdracht, het gebeuren belangrijker vinden dan het
programma.
Het gebeuren in onze tijd wordt gekenmerkt door het
streven van den mens meer bewust mee te werken in
zaken van algemeen belang. Men vraagt om meer openbaarheid in bestuurszaken en een rechtvaardige verdeling van de resultaten van de arbeid. Het is alles deel
van een verlangen naar vrijheid en naar een oplossing
van het vrijheidsprobleem, waarbij de gemeenschap niet
geschaad wordt.
Het is mede dit verlangen dat in de Nieuwe Architectuur tot uitdrukking zal moeten komen door middel van
een nieuw ruimtegevoel in de volkswoningbouw en
stedebouwkundige uitleg. Geluk en schoonheid, het
sociale en het aesthetische, raken elkaar hier en wij
jongeren kunnen ons niet alleen meer in constructie en
aesthetica verdiepen om de problemen op te lossen.
Het is mede ons belang, dat bij de verdere ontwikkeling der wederopbouwplannen de architecten die het
nieuwe willen meer de gelegenheid krijgen zich te ontplooien dan in Middelburg en Rhenen het geval was.
B.

SCHOOLJEUGD EN KUNST
In October kwamen op initiatief van de Federatie een
aantal dames en heren leraressen en leraren en afgevaardigden van vrijwel alle kunstsecties in vergadering
bijeen. Zij bespraken in hoofzaak twee belangrijke
punten:
Ie hoe brengen wij de kunst naar de jeugd;
2e hoe komt de jeugd tot de kunst.
Het eerste behelst de opneming en genieting van de
kunst, het tweede de zelfwerkzaamheid van de jeugd
ten aanzien van een of ander kunstvak.
Eensgezind was men van oordeel, dat er voor de aesthetische vorming in het lesrooster voldoende tijd moet
worden ingeruimd. Men nam dan ook de volgende motie
aan, die naar den minister van onderwijs werd gezonden:
Ondergetekenden, vertegenwoordigers van de Nederlandse Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars en enige rectoren, directeuren, leraressen en
leraren bij het middelbaar en voorbereidend hoger
onderwijs in een bespreking ten aanzien van het aesthetisch element in het onderwijs bijeen, aaneensluitend
bij het ophanden zijnde wetsontwerp ter vernieuwing
van het onderwijs, geven te kennen, dat het volgens hun
mening noodzakelijk is op de lesroosters plaats in te
ruimen voor de aesthetische vorming van de jeugd.
Dr. S. C. Bokhorst, directeur Ie H.B.S. vijfjarige cursus; dr. H, Buzeman, directeur 2e H.B.S. vijfjarige
cursus; dr. D. M, E, Habbema, directeur Eerste Handelsschool; pater J. W. Kemper, S.J. rector Ignatius
college; dr, H. Knorringa, directeur Amsterdams avondlyceum; dr. J. Ruinen, directeur 2e H.B.S. driejarige
cursus; dr. C. R. van Paassen, rector Barlaeus-gymnasium; dr. J. C. Bruyn, rector Vossiusgymnasium; dr.
C. Tazelaar, rector gereformeerd gymnasium; dr. J. P.
A. Eernstman, conrector Vrijzinnig Christelijk lyceum
Den Haag; mej. M. H. J. Fermin, lerares gemeentelijk
lyceum voor meisjes; mej, C. H. van Gendt, lerares
H.B.S. voor meisjes; A. C. Groen, leraar Amsterdams
lyceum; dr. P. Schröder, leraar H.B.S. Haarlem, pater
J. Smits van Waesbergen, leraar Ignatius College; mr.
G. Landré, componist en leraar 2e Handelsschool; Line
Tiggers, lid van het werkcomité sectie Dans, leidster
volksdans; Piet Tiggers, musicus, lid van het werkcomité sectie Muziek; Jelle Troelstra, kunstschilder en

voorzitter sectie Beeldende Kunst en Ben Groeneveld,
toneelspeler-regisseur, voorzitter sectie Toneel.
Uitvoerig werden voorts de bovenomschreven punten
besproken, nadat deze door de desbetreffende dcskundingen waren ingeleid.
Men besloot een commissie samen te stellen, die een
rapport aan de regering zal uitbrengen. Deze commissie
zal enkele malen in pleno bijeenkomen, terwijl zij verder onderverdeeld wordt in verschillende secties, te
weten een sectie muziek, bestaande uit twee leraren
en drie musici, een sectie toneel, bestaande uit twee
leraren(ressen) en drie toneelspelers, een sectie beeldende kunst, bestaande uit drie leraren, een kunstschilder, een beeldhouwer, een architect en een sierkunstenaar (vertegenwoordiger van de gebonden kunst)
en een sectie Dans, bestaande uit twee leraren en drie
danseressen of dansers.
Tot algemeen voorzitter werd gekozen Ben Groeneveld
en tot secretaris dr. H, Knorringa, Stadhouderskade 135,
Amsterdam.
De commissie hoopt in het voorjaar 1946 met haar rapport gereed te komen.
Deze bespreking werd bijgewoond door dr, majoor de
Kok, dr. B. Hunninger, beiden van het Departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, D. M. Binnendijk, referendaris van Onderwijs, Amsterdam en twee
vertegenwoordigers van het Nationaal Instituut.

JORIS IVENS
TREEDT AF
Joris Ivens heeft in een persconferentie te Sydney verklaard, dat hij de opdracht een documentaire te maken
van de bevrijding van Indonesië heeft afgewezen, omdat hij zich niet kon verenigen met de politiek van de
Nederlandse regering in Indonesië. „Als Nederlands
staatsburger ben ik van mening, dat de grote democratische traditie van ons volk ook moet worden toegepast in het Oosten".

HET MUSEUM
en het I even
TMTaar aanleiding van enkele tentoonstellingen de laat•^ ste tijd waar ik, nadat ik zelf het voornaamste in
mij opgenomen en genoten had, vooral belang stelde in
houding en gevoelens van de bezoekers, werd ik mij
bewust dat onze, uit een zekere sleur zichzelf gelijk
blijvende, manier van tentoonstellen in enkele opzichten ook een verfrissing van node heeft.
Onnodig lijkt mij nog te herhalen wat al vele malen betoogd is, dat thans de kunst uit haar isolement dient te
worden verlost. Dat thans een breder publiek — ja ons
gehele volk — de kunst moet gaan zien als een uiting
van haar eigen geest, als een bron voor haar eigen dorst,
als de roep van haar eigen mond. Waarmee de kunstenaar dan vanzelf temidden van het volk komt te staan,
meer dan met de „verklaring" dat hij zich met het volk
verbonden „voelt".
Onze tentoonstellingbezoekers bestaan in het algemeen
uit: de vakmensen zelf die werk van collega's willen
zien, uit „kunstlievende" intellectuelen en uit den belangstellenden leek.
De eerste twee groepen kunnen hier voorlopig buiten
beschouwing blijven, zij vinden meestal zelf hun weg.
Maar de derde groep is er een die zeer klein of enorm
groot kan zijn — of worden. Spreken wij ven „het volk",
dan is het duidelijk, dat het onder deze groep valt.
Behandelt een tentoonstelling een bepaalde historische
periode waar schilderkunstig een belangrijke ontwikkeling in valt waar te nemen (zoals Mauritshuis en Pulchri Studio Den Haag), dan is m.i. te weinig gelegenheid tot rustige verdieping en tot instructie van het
niet vakkundig publiek, door
Ie het meestal te grote aantal doeken;
2e het afwezig zijn van een documentaire leidraad;
3e het gebrek aan voldoende zitgelegenheid.
Wat l betreft, te onoverzichtelijk is de grote lijn der
ontwikkeling voor den niet-deskundige, als ze gedemonstreerd wordt in pl.m. 140 werken.
2. Een catalogus als bijv. het Mauritshuis gaf met z'n
uitsluitend historische documentatie is waardeloos, zelfs
hinderlijk voor den bezoeker. Alleen naam en onderwerp wordt even plichtmatig opgezocht. Verder wordt
het een aanvulling van de handboeken in de kast van
belangstellende intellectuelen.
3. Gemis aan rustige zitgelegenheid veroorzaakt een
physieke museummoeheid, die vooral bij de religieuze
doeken (oorspronkelijk ook in kapel en kerk thuishorende in een sfeer van meditatie) zuiver opgaan in
het kunstwerk moeilijk maakt.
Elk dezer dingen werd, overal waar ik ze ter sprake
bracht, door collega's bevestigd, en dit geeft mij de
moed het ter sprake te brengen en bij te dragen tot een
oplossing.
Op zichzelf is het „weerzien" van een groot aantal werken erg prettig, vooral na jaren gemis. Maar als we
weer regelmatig kunnen tentoonstellen, dan is het de
moeite waard ons te bezinnen op de vormende, opvoedende taak die het museum heeft, die zeker zo belangrijk is als de „conserverende" taak. Op een tentoonstelling als bijv. in het Mauritshuis, was behoefte
aan een instructieve zaal, waar een beperkt aantal
doeken, bijv. tien, een overzicht gaf van de grote lijn in
de ontwikkeling, waar ruime zitgelegenheid is voor bijv.
30 a 40 personen. In deze zaal kan ten eerste de „rondleiding" zittend worden gehouden, waarbij iedereen
goed kan zien. Toelichting op bepaalde uren voor groepen of gezelschappen, waarbij ik ook vooral denk aan

onze leerlingen van Middelbare scholen, kan hier worden gegeven.
De rest van de tentoonstelling is dan een gelegenheid
het verworven begrip te toetsen en te verdiepen, waarbij dan steeds bij zeer bijzondere doeken een apart hoekje of zaaltje met enkele banken den beschouwer gelegenheid geeft een enkel doek rustig enige tijd achtereen te
genieten.
Nu punt 2. De documentatie kan (als bij v. Gogh Sted.
Mus.) bescheiden aan de wand geschieden of op een
scherm in het midden der zaal. Naam en voorstelling
eventueel bescheiden naast elk doek.
Bij van Gogh bleek, dat de afwezigheid van een catalogus dan zelfs een genoegen is.
Een toelichting in brochurevorm kan dan zeer zeker
nog op zijn plaats zijn, vooral met reproducties ter herinnering — maar beslist zonder de volkomen overbodige
tekst als op iedere bladzijde van Cat. Mauritshuis, bijv.
bij een portret van Joosv. Cleve: „De man, te halve lijve,
het gezicht iets naar rechts gekeerd, kijkt recht voor
zich uit en telt geld. Hij heeft een ring aan de rechterhand en een broche op zijn baret. De vrouw, half naar
links gewend, met druiventros in de handen draagt een
mantel van brocaat en een donker kapje". Wat 'n „literatuur", met volkomen miskenning van de visuele vermogens van eiken bezoeker.
Volgen verder steeds uitvoerige literatuurverwijzingen
en kunsthistorische documentatie, in handboeken op z'n
plaats, in een gebruikscatalogus m.i. overbodig. In de
allerlaatste plaats is het mijn bedoeling samenstellers
van deze catalogus te grieven. Hij ligt toevallig voor mij
als laatste, als gelijke van de vroegere en als eerste na
de bevrijding.
Willen wij de kunst aan het gehele volk brengen, en dit
moet beproefd worden, dan moet zij zelf tot de mensen
komen en haar diepte en rijkdom tonen.
En daar de kunsthandel wel hoofdzakelijk een commercieel doel zal nastreven, heeft het museum, behalve het
bewaren, tot taak te tonen, te rangschikken en in te
leiden.
Ik heb bij zeer vele „gewone mensen" een diepe behoefte geconstateerd aan beeldende kunst en voorlichtend museumbezoek — maar vaak bleef het museumbezoek een gevoel van „Zondags op visite zijn". Deels,
omdat men met z'n oordeel en onderscheidingsvermogen niet opgewassen bleek tegen de overlading die
het gaf. Daarnaast bleek ook de technische zijde, het
ontstaan van een schilderij, een beeldhouwwerk, een
grafische prent, te zeer een onbekend proces.
Ligt hier allereerst een taak voor het middelbaar vormend onderwijs, het museum zal ook hierin een grote
vormende rol kunnen spelen door „instructieve zalen"
met onderhande zijnde werkstukken, schetsen, proeven.
Het een zowel als het ander kan ertoe leiden, dat ook
de gewone man met meer durf z'n dorst naar beeldende kunst richt op het werkelijk goede werk, onderscheidingsvermogen krijgt en daarmee afkeer van prulwerk.
Bovendien meen ik dat ook zeer veel „belangstellende
intellectuelen" (groep 2) dergelijke instructieve zalen
van harte zouden toejuichen, zowel wat de rustige zittende beschouwing betreft als het kennisnemen van het
ontstaan en de technische zijde van een beeldend kunstwerk.
Wanneer het zozeer onze wens is, dat kunst en kunstenaar voortaan méér daadwerkelijke waardering zullen
genieten dan voor de oorlog, dan dienen wij allereerst
te beseffen dat de kunst haar sociale taak vervult, dat
haar stem en aanwezigheid in de samenleving gevoeld
wordt. Een actieve levenskrachtige figuur blijft in geen
gezelschap zonder waardering — slechts de stille, verTegen dromer ontsnapt aan de aandacht en.... daarmee
aan de zorg.
A. Landers.

KUNSTENAAR en
SAMENLEVING
|~\ e oorlog en de strijd tegen het nazidom hebben de
•*-*^ wereld opgeschrikt en in beweging gebracht op een
zodanige manier, dat er een „waardeverandering van
alle waarden" om ons heen plaats vindt. Hoewel er aan
de ene kant een afschuwelijke geestelijke en maatschappelijke ontreddering valt waar te nemen, is er
aan de andere kant gelukkig de winst van steeds sterker
wordend besef van verantwoordelijkheid voor de gang
van zaken in de wereld en een grote behoefte aan op
deugdelijke gronden gevestigd zelfrespect.
De algemene zijde van de toestanden en bewegingen van
onze tijd nu verder voorbijgaande, constateren we, dat
ook bij den kunstenaar een grote activering valt waar
te nemen van zijn sociaal gevoel enerzijds en anderzijds
van zijn behoefte de geestelijke meerwaarde der kunst
te laten gelden. Waarom dit activisme vanzelfsprekend,
nuttig en nodig is, moge uit het hiervolgende blijken.
Vooraf wil ik er echter met de meeste nadruk op wijzen,
dat het mijn bedoeling zeker niet kan zijn, den kunstenaar een eenzijdige plaats aan te wijzen in een wereld
die goed beschouwd altijd in wording is.
Op gevaar af van misverstaan te worden door te ijverige
zuiveraars, wijs ik er terloops op, dat personen en
zaken in deze vulcanische wereld niet „zwart of wit"
zijn. Er zijn allerlei nuances mogelijk, welke mogelijkheid in de hitte van de strijd natuurlijk over het hoofd
wordt gezien. Op dit ogenblik en bij behandeling van
onze stof, dient te worden uitgesproken dat, buiten de
grenzeloze arrogantie, domheid en wreedheid, welke
het naziïsme ons te zien gaf, er zonder bezwaar door den
een of ander wel iets goeds in de fascistische stelsels,
althans voorzover zij zich beperken tot maatschappelijke
stelsels, valt waar te nemen. Evengoed als er omgekeerd
van de democratie wel iets kwaads te zeggen is.
Menig kunstenaar zal, evenals de wijsgerig of wetenschappelijk gevormden, soms geneigd zijn iets goeds
van een autoritair optreden te zeggen. Hij is er immers
van overtuigd, dat hij op een bepaald gebied en dikwijls
zelfs op zo menig gebied, een autoriteit is die rechtens
gezag behoort te hebben. Dat gezag wordt hem vaak
door de helft plus één ontnomen.
Maar, mag de kunstenaar al eens ernstige bezwaren
hebben tegen een democratie, waarin de helft plus één
zo nu en dan een bedenkelijke wil doorzet, zijn autoritaire neigingen zullen niet tot excessen leiden, wanneer die kunstenaar weet, welke goede gronden hij heeft
om een ijverig dienaar van de gemeenschap te zijn,
Want, afgezien van de algemeen menselijke en zedelijke
motieven, welke voor deze gemeenschapszin kunnen
worden aangevoerd, zijn er voor den kunstenaar enige
specifieke redenen, welke hem nopen de gemeenschap te
dienen.
Ten eerste bestaat er voor hem een sociaal-economisch
motief, dat hem moet leiden. De gemeenschap is namelijk een verzameling van krachten — ook zuiver lichamelijke — welke die gemeenschap, met haar diverse behoeften, mogelijk maken.
Ook de kunstenaar heeft deel aan die gemeenschap en
verbruikt een deel van die krachten. Hij is in mindere
of meerdere mate bij de gemeenschap geïnteresseerd en
is op haar hygiëne en sociale zorgen heus wel gesteld.
Wanneer hij zich nu aan de zorg voor het direct noodzakelijke levensonderhoud onttrekt, wanneer hij in
tegenstelling tot den broodbakker, den scheepsbouwer,
enz, zich geheel aan de vervaardiging van het schone
kunstwerk gaat wijden, dan mag tóch verondersteld
worden, dat de gemeenschap recht op hem en zijn werk
heeft. Dit houdt in, dat hij tot de gemeenschap iets te
zeggen moet hebben.
Maar er zijn ook redenen van geestelijke aard, die den
kunstenaar fot activiteit in en voor de gemeenschap

IN HET ATELIER

Voor kunstkenner is er meer nodig dan knappe
talenten in oude archieven.

snuffel-

dwingen. Hij zal immers, uitzonderingen daargelaten,
beseffen, dat ïijn werken verbeeldingen zijn van menselijk verlangen naar het harmonische. Hij, de kunstenaar,
maakt dit harmonische tot werkelijkheid. Hij maakt
de idealiteit tot gestalte. En ook: in den kunstenaar
wringt de ziel zich los uit de greep van het animale
waarin we gevangen zijn; kunst is sublimatie van
driften in de beste zin van het woord. Het werk van
den kunstenaar wil zijn dat van geestelijke hygiëne en
van openbaring van onze betere bestemming. En nu
mogen des kunstenaars inspanningen, welke tevens bepaalde ontspanningen zijn, partieel bij hem werkzaam
zijn, goed beschouwd is het toch de mensheid, die hier
in den enkeling mondig wordt. De kunstenaar verpersoonlijkt hier een algemeen, dikwijls latent aanwezig verlangen naar de zuivere en indringende visie
op de werkelijkheid, welke werkelijkheid daarbij wordt
opgeheven uit haar platte dagelijksheid. In het werk
van den kunstenaar vleugelt de ziel naar aardse of
misschien wel hemelse paradijzen. Het is de taak van
den kunstenaar de mensheid deze vleugels als het ware
aan te binden. Misschien was het in andere tijden der
historie mogelijk dat deze kunstzinnige arbeid wat meer
van een geestelijk potverteren weg had dan nu het geval is. Op dit ogenblik heeft de activiteit, ik .bedoel
vooral ook de zuiver kunstzinnige activiteit, van den
kunstenaar eerder iets strijdbaars. Dit wordt door de
meeste jongeren ook wel begrepen en zij zijn het dan
ook die menen de eis te mogen stellen, dat de kunstenaars, vooral de jonge kunstenaars, blijk geven, dat het
hun ernst is met hun werk. Dat hun arbeid geen overbodige luxe is, waar de maatschappij eigenlijk heel
faed buiten kan.
n nu is het om al deze redenen eveneens een eerste eis,
dat de verenigingen van kunstenaars zeer beslist geen
verzamelplaatsen zijn Dan kaf,
Wanneer de kunstenaar er terecht op gesteld is, dat er
met de geestelijke en maatschappelijke waardigheid
van de kunst rekening wordt gehouden, dan moet die

kunstenaar zich in de maatschappij behoorlijk presenteren en dan behoort hij er o.a. goed op toe te zien,
dat zijn respectabiliteit uit zijn verenigingen eveneens
blijkt. Hij is het aan zijn eigen goede naam en aan die
van de kunst en tegenover de gemeenschap verplicht te
zorgen, dat zijn werkzaamheid in het openbaar niet geridiculiseerd wordt. Waarom het bijvoorbeeld ook zeker
geen overbodige luxe zou zijn, wanneer de „kitsch"zaken de naam kunsthandel niet meer mogen voeren!
Wat echter op dit ogenblik eerste eis is, is dit: zorgt
dat er een verenigd kunstleven in Nederland ontstaat,
dat de toets der kritiek kan doorstaan. Zorgt dat er,
zonder tot een minderwaardige kliekjesgeest te vervallen, maatstaven voor het lidmaatschap worden aangelegd, die een waarborg zijn dat we met kunstenaarsverenigingen hebben te maken en niet zo zonder meer
met een samenbundeling van lieden, die penselen, strijkstokken enz. hanteren.
Het feit, dat men in de in wording zijnde Federatie van
Beroepsverenigingen van kunstenaars (welke buiten
verenigingsverband ontstaat) een afdeling voor de amusementsmusici vormt, stemt al tot nadenken! Overigens
is het, mijns inziens, zeer juist, dat men de kunstenaars
opnieuw wil organiseren zonder genoodzaakt te zijn
de inventaris der oude verenigingen over te nemen.
In zovere is het ontstaan van de hier genoemde Federatie gelukkig te noemen. Men kan er echter over nadenken, of het de enige en of het inderdaad de juiste
weg is, welke nu wordt gevolgd.
Ik wees al op het bedenkelijke feit van de afdeling
amusementsmusici. Men zal, gegeven dit feit, alles wat
herrie maakt in de Federatie van Kunstenaars moeten
opnemen. Maar waarom dan ook niet alles wat met
verf knoeit, nietwaar? Of — wil men ook misschien
overwegen een afdeling amusementsschilders en -beeld-

houwers te stichten? Onze mening is: je bent beeldend
kunstenaar, naar een bepaalde maatstaf, of je bent het
niet! Welke die maatstaf moet zijn, daarover zullen we
het eens moeten worden. En evenzo lijkt dit mij het geval te moeten zijn met de musici.
Dit nu verder ter beoordeling van de musici zelf overlatend, volge hier nog een enkele overweging van algemene aard. De in wording zijnde Federatie, neemt —
voor zover ons bekend — ieder op die zich aanmeldt.
Er is geen controle hoe het met de kwaliteit 1 van het
werk gesteld is, dat deze aangemelde maakt. ) Dit is
het, waar we nu juist eens voor goed een eind aan wilden zien gemaakt en dit artikel wil dan ook een waarschuwing in die richting zijn. Waarmee waarlijk niet
gezegd wil zijn, dat de Federatie een verzamelplaats
van arrive's moet wezen. Resumerend spreken we als
onze hoop uit, dat de kunstenaars zich hun verantwoordelijkheid bewust zijn en, zoals wij in Utrecht eveneens
actief en waakzaam zijn, er voor zullen zorgen, dat het
ahalte van hun verenigingen zo goed als van hun
ederatie naar kunstzinnige maatstaven gemeten aan
hoge eisen voldoet, Eén van die eisen moet zijn, dat de
kunstenaar met grote ernst blijkt te werken. Zelfs wanneer zijn kunst hem een spel zou zijn!
Toon van Ham.

f

*) Noot van de redactie: De schrijver heeft zich een
verkeerd beeld gevormd van de onderafdeling Amusementskunstenaars van de nieuwe beroepsvereniging van
musici, die bij de Federatie aangesloten zal zijn. Hierin zullen, evenals in alle andere beroepsverenigingen
slechts zij worden opgenomen die volgens bepaalde
normen door hun collega's als kunstenaar worden erkend. Het blote feit van aanmelding betekent nog geenszins toelating!

OORLOGS PARAFRASE OP HET
ONZE VADER
Met weemoed en bewondering lees ik in de „Story of
a secret state" van Jan Karski, een der waarlijk groten
uit de Poolse ondergrondse beweging.
Met weemoed — ik denk aan allen die mijn kameraden
waren gedurende de laatste jaren en die vielen. Ik denk
aan heel die verschrikkelijke, mooie tijd als aan iets
dat dieper in mijn wezen gevreten heeft dan ik ooit
had kunnen verwachten. Met bewondering — hoe prachtig georganiseerd en hard waren deze Poolse ondergrondse strijders! Ik lees de geschiedenis van hun lotgevallen of het die van mijn vermoorde kameraden
was — maar het zijn toch allen onze kameraden, de
ondergrondse strijders der gehele wereld!
Ondergrondsen van de gehele wereld, verenigt U, het
is de hoogste tijd!
Het is de hoogste tijd.... Ik kan de gedachte niet van
mij afzetten, dat een nieuwe katastrofe ons bedreigt
door de niet enkel dodelijke maar ook dodende laatste
stuiptrekkingen van het kapitalisme. Hard zijn, hard
zijn, zonder genade, zonder omzien, dit is onze bittere
conditio sine qua non!
Zo zeer lijken de methoden der Poolse ondergrondsen
op die welke in Nederland gevolgd werden, dat ik
bladzijden achtereen overslaan kon als reeds „bekend".
In het hoofdstuk aan de illegale pers gewijd — wat
had ons dit veel kunnen leren, wanneer wij dit een
half jaar eerder gelezen hadden! —vond ik een gruwzame, prachtige oorlogsversie (zo zal ik het maar noemen) van het Onze Vader, (Een profonatie hiervan
zou mij zeer zeker gehinderd hebben, want ik heb
altijd een gevoel van eerbied voor dit document humain

overgehouden, ondanks het feit dat ik een doorgewinterd heiden ben en ondanks het feit dat ik het eens
voor straf vijftigmaal in het Grieks heb moeten overschrijven!). Hier volgt de tekst:
Onze Vader die in de hemelen zijt, zie neer op het
gemartelde Poolse land.
Gezegend zij Uw naam op deze dag van eindeloze wanhoop, in deze dagen van onze machteloze stilte,
Uw Koninkrijk kome. Wij bidden iedere morgen, herhalen steeds weer opnieuw: Uw koninkrijk kome over
Polen, en moge Uw woord van Vrede en Liefde in vrijheid en zonneschijn vervuld worden.
Uw wil geschiede op aarde zowel als in de hemel. Uw
wil geschiede. Toch kan het Uw wil niet zijn dat moord
en bloedige wetteloosheid de wereld regeren. Moge het
Uw wil zijn dat vochtige kerkers ledig blijven — dat
putten in de bossen niet langer gevuld worden met
lijken — dat de zweep van den in mensen geïncarneerden
Satan niet langer zijn gierende terreur boven onze hoofden uitoefent. Uw wil geschiede in de Hemel en op
aarde, en moge ons licht en warmte brengen in plaats
van bommen en angst. Laat vliegtuigen boodschappers
van geluk zijn en niet van de dood. Uw wil geschiede
op aarde. Heer, zie naar ons met graven overdekte land,
en verlicht het pad van onze zonen, broeders en vaders
van de Poolse soldaten die hun weg naar Polen terugvechten. Laat de zee de drenkelingen teruggeven, de
wijde vlakten de begravenen, laat eindelijk de woestijnen
en de sneeuwvlakten van Siberië ons de lichamen teruggeven van hen die wij liefhebben.

Geef ons heden ons dagelijks brood

Ons dagelijks

brood is een niet langer te verdragen lot — het betekent
zwerven en uitwijken en de dood in kerkers, de dood
die komt uit de lopen van het vuurpeloton, door de
martelingen in.de concentratiekampen, de dood door
honger, en de dood op het slagveld. Het is de kwelling
van het zwijgen terwijl onze kelen toegesnoerd worden
door gesmoorde kreten van pijn; ons dagelijks brood is
een gedwongen ballen van onze vuisten en een de tanden op elkaar bijten in het uur dat om bloedige wraak
schreeuwt. Voeg bij dit dagelijks brood van ons, o Heer,
kracht en uithoudingsvermogen, geduld, en de zelfbeheersing om te kunnen blijven zwijgen, anders barsten
wij uiteen voor dat het vastgestelde uur slaat.
En vergeef ons onze zonden. Vergeef ons, O Heer, als
wij te zacht zijn om het beest te kunnen vernietigen.
Sterk onze arm zodat deze niet trillen zal in het uur
der wrake. Zij hebben tegen U gezondigd, zij hebben
tegen Uw eeuwige wetten gezondigd. Laat ons niet tegen
U zondigen door zwakte gelijk zij zondigen uit misdadige
moedwil.
En breng ons niet in verzoeking.... En breng ons niet
in verzoeking, maar laat de verraders en spionnen onder
ons ten gronde gaan. Laat het geld de harten der rijken
niet verharden. Laat de verzadigden de hongerenden
voeden. Laat de Polen elkaar overal en ten alle tijde
bijstaan. Laat onze mond blijven zwijgen terwijl de beul
onze botten vermorzelt. En breng ons niet in de verzoeking morgen te vergeten wat wij vandaag te lijden hebben.
Maar verlos ons van den boze.... Verlos ons van den
boze, van den vijand van ons Poolse land. Bewaar ons,
o Heer, voor de paden der ellende en deportatie, voor
de dood te land, in de lucht en in de zee, voor verraad
van ons zelf.
Amen. Laat ons opnieuw de gastheren op onze eigen
bodem zij'n. Laten wij onze harten zo kalm maken als
de zee en als de schoonheid van onze bergen. Laat ons
de hongerende massas voeden in Uw zonneschijn, o
Heer. Laat ons rechtvaardigheid doen regeren in een
rechtvaardig Polen. Amen. Geef ons vrijheid, o Heer!
Amen.
Wat Karski over het ghetto in Warschau en de Joodse
kampen in Polen schrijft, behoort tot het vreselijkste
wat ik ooit las. Hij zegt alles verteld te hebben o.a. aan
Arthur Koestier, opdat deze het beter zou kunnen beschrijven dan waartoe hij zich in staat achtte. Koestier
deed dit in voortreffelijke „Arrival and Departure":
goed, aangrijpend zelfs, maar nauwelijks beter dan
Karski,
L, P. J. Braaf.

DE SECTIE HOLLAND OP ZOEK
NAAR HAAR LEDEN.
In de bezette landen werden de Secties der International Society for Contemporary Music onder dwang
der Duitsers opgeheven. In Engeland, waar het hoofdbestuur der I.S.F.C.M. gevestigd bleef, heeft men thans
de contacten met de bevriende naties weder opgenomen.
Men heeft het plan, in 1946 te Londen het eerste internationale muziekfeest na de bevrijding te organiseren
en wendde zich ook om deelneming tot ons.
Daar het archief van de Sectie Holland evenwel in 1942
in beslag werd genomen en wij daardoor over geen
ledenlijst en andere gegevens meer beschikken, roepen
ondergetekenden in hun oude functies van resp, voorzitter en secretaris de leden op, zich bij den secretaris
opnieuw te willen melden, opdat een ledenvergadering
kan worden bijeengeroepen en de noodzakelijk geworden aanvulling van het bestuur kan plaats vinden.

Paul F. Sanders.
Mr. Guillaume Landré,
Molenweg 34, Amstelveen.

EMIL LUDWIG,
de man van wien wij
het niet horen willen,
{""Nnlangs kondigden kwistig verspreide aanplakbiljet^•^ ten in Amsterdam aan, dat de bekende schrijver
Emil Ludwig lezingen kwam houden over: Schuld en
boete van het Duitse volk.
Het is bijna jammer, dat ons de gelegenheid ontnomen
is om te zien of het Amsterdamse publiek op dit voorstel even verstandig gereageerd zou hebben als de Amsterdamse pers deed. Op een persconferentie, waarop
de grote man n.I. letterlijk „en pantouffles" meende de
reclame-campagne voor zijn optreden te moeten steunen,
werd hij door de journalisten zo energiek met pijnlijke
vragen gebombardeerd, dat hij zich „ziek" meldde en
zijn optreden overbeterde.
De heer Ludwig, die graag voor een psychologisch
ziener doorgaat, heeft zich schromelijk vergist in de
psychologie van het Nederlandse volk.
Wij hebben één en ander tegen Duitsland en de „Duitse" geest en we hebben er reden toe; we zijn het er niet
altijd over eens, hoe wij onze rekening met Duitsland
moeten vereffenen, maar het staat wel vast, dat wij ons
daarbij niet zullen laten voorlichten door den man, die
voor 1933 rijk werd van de emolumenten van de verheerlijking van de Duitse geest en Mussolini en na '33
rijk bleef van de emolumenten van de haat tegen zijn
eigen volk.
A.R.—V.

Comité voor

ACTIEVE DEMOCRATIE
opgericht
Reeds in September j.l. is te Amsterdam opgericht een
Comité voor Actieve Democratie, dat zich ten doel stelt,
de democratie te verdedigen tegen alle fascistische of
soortgelijke bedreigingen, maar tevens beoogt, de democratie te vernieuwen en verder te ontwikkelen. De
oprichting geschiedde, nadat een honderdtal representatieve personen uit leidende maatschappelijke kringen
hun instemming hadden betuigd. In de afgelopen maanden heeft het comité reeds bij verschillende gelegenheden van zijn waakzaamheid en activiteit blijk gegeven; met name heeft het zich tot de regering gewend
met een verzoek, ten spoedigste tot het houden van algemene verkiezingen over te gaan. Ook heeft het comité
op de regering aandrang uitgeoefend, langs strikt democratische weg een oplossing te zoeken voor de Indonesische crisis.
Het comité kent uitsluitend een persoonlijk lidmaatschap. Het sluit niemand uit, die zich met zijn beginselen kan verenigen, maar vereist wel persoonlijke
actieve medewerking ter bevordering van de gestelde
doeleinden.
Het landelijk bestuur van het comité bestaat uit de
volgende personen:
Voorzitter: mr. G. J. van Heuven Goedhart; ondervoorzitter: dr. J. J. Went (Eindhoven); Ie secretaris:
B. W. Schaper; 2e secretaris: mevr, mr. P. E. Eldering;
Ie penningmeester: mr. J. Baert; 2e penningmeester:
mej. H. Piasier; assessoren: J. B. Bakema (Rotterdam).
T. M, Joessoef, ds. J. J. Buskes, dr. J. Engels (Groningen), prof. J. R. M. van den Brink (Nijmegen), J, L.
Mey Jr., dr. J. Voogd (Eindhoven). Het secretariaat
van het comité is gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 604.

Tegen misbruik
der wetenschap
de vergadering der Afdeling Natuurkunde van de
I nKoninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 27 October 1945 is met algemene stemmen de
volgende motie aangenomen.
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde, stelt vast:
1. dat als vrucht van de natuurwetenschap de in traatomaire energie een voor de samenleving toegankelijke
energiebron geworden is;
2. dat daardoor vérstrekkende mogelijkheden geopend
zijn voor een betere wereldeconomie;
3. dat deze ontdekking echter aanvankelijk geleid heeft
tot de atoombom, die afschrikwekkende vernietingsmogelijkheden in zich sluit;
4. dat de wereld der wetenschap, die deze mogelijkheden geopend heeft, zich bewust is van de verantwoordelijkheid, die zij daarvoor draagt;
5. dat geheimhouding van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek onaanvaardbaar is voor de ontwikkeling der wetenschap en de daarmede samenhangende ontplooiing van mogelijkheden op het gebied
van volkswelvaart en volksgezondheid;
doet een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van
regeringen en wetenschapsorganisaties om gezamenlijk
er naar te streven, dat de vruchten van het wetenschappelijk onderzoek uitsluitend ten goede zullen
komen aan de volkskracht en geen bedreiging daarvoor
zullen worden;
spreekt de wens uit, dat zulks zal worden bevorderd,
indien inderdaad mannen van wetenschap duurzaam in
het desbetreffend overleg zullen worden betrokken;
verzoekt alle zusterinstellingen in andere landen deze
motie te willen ondersteunen, opdat de gehele wetenschappelijke wereld uiting geve aan haar wens rechtstreeks medeverantwoordelijkheid te dragen voor de
uitkomsten der wetenschap en haar kunnen en kennen
ter beschikking te stellen om de toepassingen der wetenschap uit te bouwen tot voor de mensheid zegenrijke
resultaten.
In Engeland is reeds een organisatie tot stand gekomen,
die ditzelfde doel beoogt. In een artikel in „De Baanbreker" van medio November doet de Deense natuurkundige Niels Bohr een dringend beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel der geleerden van de gehele
wereld.
RED, V.K.

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 schadehet eigenbelang dwingt tot spoed, De C.K.C, zal het
gevallen is slechts een beperkte termijn gesteld, zodat
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.

Kunstenaars helpen
Kunstenaars helpen, en niet enkel hun „eigen standje".
In Frankrijk is het tenminste zo....
Deze zomer werd te Parijs in de Galerie Drouant-David
een tentoonstelling gehouden van werken, door 217
Franse kunstenaars afgestaan, ten bate van de teruggekomen gevangenen. Ik noteer enkele namen: Frans
Boers, B.onnaard, Brianchon, Chapelain-Midy, Charlemagne, Paul Colin, Deluol, Gischia, Goerg, Gremaire,
Herbin, Matisse, Osterlind, Picasso, Rouault, De Waroquier. En geen „afleggertjes" — hun allerbeste werk
was daar aanwezig.
Nu kort geleden werd een dergelijke tentoonstelling georganiseerd ten bate van Hongarije — evengroot bleek
de bereidwilligheid der kunstenaars, die in Frankrijk
wonen en werken. Picasso gaf bijvoorbeeld een van zijn
belangrijkste schilderijen uit de laatste tijd. Wat heeft
Picasso met Hongarije te maken? Het antwoord moet
zijn, dat hij en de andere kunstenaars beseffen, dat er
noch voor hulpvaardigheid, noch voor de kunst grenzen bestaan. Hiermee zijn de kunstenaars, zeker in
Frankrijk, de officiële instanties wel enige slagen vooruit, naar ik meen....
Bij ons is helaas nog te vaak de gedachte van de kunstenaars: het is voor een liefdadig doel, dus we sturen
maar wat rommel. Met kan dit weinig christelijk noemen, ofwel uiterst burgerlijk! Goed „de regering moet
voorgaan". Maar als die regering niet voorgaat, of als
die regering, misschien misschien, in beweging zou te
krijgen zijn door het voorbeeld der kunstenaars? In
ieder geval is het geen methode, noch van de regering,
noch van de kunstenaars, om af te blijven wachten wat
de andere partij doen zal.
Laat de kunstenaars van Holland, wanneer de gelegenheid zich voor mocht doen — en deze zal zich zeer
zeker voordoen! — de eer aan zich houden en het beste
geven wat zij geven kunnen.
L.P.J.B.

Ingezonden
Noordwolde, 11 November '45.
Mijnheer,
Namens de contact-commissie van „Kunst in vrijheid"
ontving ik dezer dagen een brief met bericht, dat een
zeer belangrijke instelling zich interesseert voor de aankoop van een collectie grafiek; met verzoek thans na de
geldzuivering de uiterste prijs op te geven van een der
mede door mij ingezonden werken.
Gezien de belangrijkheid van de instelling ben ik iets
onderuit gegaan, maar toch vraag ik me met verbazing
af: hebben de belangrijke instellingen na vijl jaar oorlog en tegenover kunstenaars die steeds aan de goede
zijde hebben gestaan en waarlijk geen zwarte prijzen
zich hebben neer te leggen?
Zou 't niet wenselijk zijn, dat bij grote kunstmanifestaties er naast de jury een soort van prijscommissie was,
die de prijzen controleert en vaststelt zonder onderscheid van persoon en waarbij zowel koper als verkoper
zich hebben neer te leggen.
Het publiek zou dan, gezien de grote prijsschommeling
in de catalogus thans, gemakkelijker tot aankoop komen, en ook de belangrijke instellingen (welke?) zouden weten waar zij aan toe waren, en de kunstenaars
zouden bewaard, beschermd worden voor pijnlijke
kwesties. Wil het bestuur der Federatie er eens de gedachten over laten gaan?
Jan A. Bakker.
Onderschrift der redactie.
Soortgelijke klacht bereikte ons ook van andere zijde,
waaruit tot onze verbazing blijkt dat de belangrijke instelling, die de prijs der kunstwerken aldus tracht te
drukken het Rijks Prentenkabinet is.
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