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De bijdragen in dit nummer zijn verenigd onder de
titel:

VAN NEEN TOT GRONDWETARTIKEL

Scenario der kunstpolitiek (1862-1962)

Met de samenstelling ervan heeft zich van redactie-
wege de redacteur Donkersloot belast in overleg met
Mr. G. J. P. Cammelbeeck.
Op de voorgrond staat de beschouwing der Neder-

landse kunstpolitiek in haar geheel, daaraan zijn toe-
gevoegd enkele beschouwingen over bijzondere kunst-
gebieden. In aansluiting hierop is de redactie voor-
nemens in deze jaargang nog enkele beschouwingen
over speciale gebieden van kunst op te nemen. .
Een tweede speciaal nummer over de buitenlandse

culturele betrekkingen en belangen wordt voor de
volgende jaargang beraamd.

Redactie.
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TER INLEIDING

De hier bijeengebrachte beschouwingen handelen
over de cultuurpolitiek der Nederlandse regering op
het gebied van de kunsten, in de jaren na de tweede
wereldoorlog. Achteromziend en vooruitziend.
De termen cultuurpolitiek en kunstpolitiek waar

men in sommige kringen, of partijen, heden ten dage
nog aan moet wennen of afkerig en soms principieel
afwijzend tegenover staat, zijn geen taaljuwelen. Ze
zijn zelfs niet overduidelijk en kunnen tot misverstand
aanleiding geven, al naar men verschillende opvattin-
gen heeft van wat cultuur is, en kunst, en politiek.
Maar in grote trekken mag men toch bekend achten
wat ermee wordt bedoeld, en men behoeft er zich niet
te zeer het hoofd over te breken, dat de beide termen
nogal eens, ten onrechte, door elkaar worden gebruikt.
Natuurlijk is de kunstpolitiek alleen een onderdeel,
maar een zeer belangrijk en essentieel, van de cultuur-
politiek. ~
Als men aan politiek een diepere zin wil geven d~

dan gewoonlijk, dan kan men het woord cultuurp'l'51i-
tiek zelfs wel als een pleonasme beschouwen, want
als cultuur de vorm, de vormgeving en de gevormd-
heid is van de menselijke samenleving, dan is immers
alle politiek gericht op de verbetering en verrijking
van de menselijke cultuur; een andere kennen wij niet,
cultuur is bij uitstek het kenmerk van de menselijke
potentie, zij het niet van de menselijke praktijk, zij
is de vormuitdrukking van de unieke menselijke geest.
Maar doordat politiek overheerst pleegt te worden
door de strijd der meningen en methoden tot vorm-
geving der samenleving, in de democratische staten,
of door de onderdrukking van die meningsstrijd ten
gunste van één enkele opvatting, in de niet-democra-
tische staten, en in beide gevallen de machtsverwerving
of de machtshandhaving het politieke leven groten-
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deels in beslag neemt, is politiek meer een aanduiding
voor krachtmetingen van de wil dan voor de wissel-
werking van de geest geworden; en met name de zorg
voor het materiële heeft in een bijna overal behoeftige
wereld, en ook nog tot in de (steeds toenemende
behoeften bij toenemende gulzigheid verzadigende)
welvaartsstaat, duidelijk de voorrang op de behoeften
van de geest, voorzover die zich niet in geloof, in
levensovertuiging en geweten natuurlijkerwijze (hierin
is op zijn beurt de geest natuur) aan de zorgen van de
staat onttrekt.
Maar niemand ontkent de zorg en de verantwoor-

delijkheid van de staat voor het scheppen van de voor-
waarden en mogelijkheden van geestelijk leven, door
de organisatie van de voorbereidingen en stimulansen
hiertoe. En het ministerie belast met de specifiek cul-
turele zorg omvat dan ook algemeen erkend de zorg
voor onderwijs, kunsten, wetenschappen, jeugdzorg en
volksopvoeding. Het zijn deze vormen van de samen-
leving die men gewend is in engere zin als cultuur te
bestempelen. De materiële welvaartszorg is aan andere
regeringsorganen toevertrouwd, met inbegrip van de
dure gewapende potentie tot zelfhandhaving in geeste-
lijk en materieel opzicht die men van het machtsappa-
raat der defensie wil verwachten; de geestelijke wel-
zijnszorg wordt in het algemeen als de culturele sector
beschouwd. Het heeft daarom weinig zin zich weer te
begeven in de discussie over een ruimer of enger op-
vatting van cultuur, al kan men erkennen dat onder
cultuur eigenlijk de gezamenlijke middelen moeten
worden verstaan waardoor de mens de natuur beheerst
en haar aanvallen weerstaat, alle technieken en alle
overleveringen.
Onder de 'doorbraken' van £la de tweede wereld-

oorlog die zich onder veel weerstand en terugdringing
tot heden blijven doorzetten, is een van de voornaam-
ste het moeizaam tot in het regeringsbeleid, met inbe-
grip van de troonrede, doorgedrongen besef dat de
kunsten een voorwerp van voortdurende zorg der
regering vormen. Voorzover dat besef nog niet genoeg
en zeker niet tenvolle in de regeringsverantwoordelijk-
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heid voor het land is geïntegreerd, blijven tekorten in
.de cultuurpolitiek een onderwerp van voortdurende
zorg .van allen die innerlijk intensief bij de kunst be-
trokken zijn, en in het bijzonder van de kunstenaars.
Van wat hiervoor is, gedaan, wordt gedaan en nog te
doen staat, vormen deze beschouwingen, in hun ge-
varieerdheid en ?nvermijdelijke onvolledigheid, als het
ware een scenarzo.

N.A.D.

BEKNOPTE VADERLANDSE GESCHIEDENIS DER
KUNSTPOLITIEK

1801: in de staatsregeling van 1801 kwam de bepaling voor. dat
het staatsbewind zorgt voor de bevordering van kunsten,
wetenschappen, opvoeding, koophandel. landbouw' en. fabrie-
ken.
- aangehaald door Mr. A. de Roos in rede: De voorwaarden
voor een gezonde en voorspoedige ontwikkeling der over-
heidsbemoeiïng met de Kunst. voor de Voorlopige Raad voor
de Kunst, 20 maart 1954.

1862: Thorbecke. De regering is geen oordelaar van wetenschap en
kunst.

1874: Victor de Stuers als eerste referendaris voor kunsten en
wetenschappen aan het departement van Binnenlandse Zaken.

1918: Instelling van het departement van Onderwijs. Kunsten en
Wetenschappen (Min. De Visser).

1939: E. Boekman, wethouder van Onderwijs en Kunstzaken in
Amsterdam, gepromoveerd op proefschrift Overheid en
kunst in Nederland.

1944: voorbereiding v. e. departementale indeling van het dep. v.
0., K. en W. voor na de bevrijding, te Londen door Min.
Dr. G. Bolkestein, met gelijkwaardige plaats voor de kunst-
zaken.

1946: Oprichting der tijdens de bezetting voorbereide Nederlandse
Federatie van Beroepsverenigingen van kunstenaars. voort-
gekomen uit het verzet tegen de Duitse Kultuurkamer van
.1942.
Minister Van der Leeuw verbindt kunstenaars en geleerden
als adviseurs voor kunstzaken aan het dep. v.O .• K. en W.
(Hammacher, Hunningher, Nijhoff, Reeser). Oprichting van
de Voorlopige Raad voor de Kunst.
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1947: Minister Gielen reorganiseert het dep. met 'ontslag op korte
termijn van de adviseurs voor kunstzaken.
Oud.minister Van der Leeuw publiceert zijn programma van
cultuurpolitiek, Nationale Cultuurzaak. Kunst is zaak van het
gehele volk en daarom regeringszaak bij uitnemendheid.

1948: Eerste kunstenaarscongres der Federatie, te Arrihem, tot ge.
meenschappelijk.overleg'over hun taak en plaatS in de samen.
leving. (Aangesloten: gebonden kunsten, beeldende kunsten,
cineasten, dansers; letterkundigen, toneelspelers, toonkunste.
naars.)

1950: . De Tweede Kamer \vijdt een afzonderlijke schriftelijke en
mondelinge gedàchtenwisseling aan; de' cultuurpolitiek buiten'
het onderwijs;

1954: Leden van de Vaste Commissie voor 0., K. en W. van de
Tweede Kamer brengen op uitnodiging van het Federatie-
bestuur een bezoek aan de Nederlandse Opera. Voor het
eerst in de geschi~denis van het kunstIeven stellen leden van
de volksvertegenwoordiging zich persoonlijk op de hoogte van
de werkwijze van een 'kunstbedrij£' .

1955: Prof. Gerretson (Geerten Gossaert) verklaart zich in de
Eerste Kamer tegenstander van overheidssteun aan dichters,
welke hij in strijd met de waardigheid van den dichter acht
en afbreuk doende aan diens geestelijke vrijheid.

1956: Instelling bij de wet van de definitieve Raad voor de
Kunst.
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Thorbecke in 1862 in de Tweede Kamer: "Dat ... van
wetenschap, letteren, geene sprake was in de troonrede,
is dat eene leemte in het oog van den geagten spreker?"
Na de tweede wereldoorlog wordt van de kunsten als

voorwerp van regeringszorg in de troonrede melding ge-
maakt.
Mr. A. de Roos bepleit in maart 1954 in de Voorlopige

Raad voor de Kunst een grondwetsartikel over de kunsten,
dat hij als volgt wil zien luiden: "De kunsten zijn voor-
werp van aanhoudende zorg der regering. De Wet regelt
de wijze waarop instellingen van kunst van overheidswege
worden gesteund en werken van kunst. voor de inwoners
van het Koninkrijk worden toegankelijk gemaakt. Er is
een Raad voor de Kunst, waarvan de samenstelling,
werkwijze en bevoegdheid bij de wet worden geregeld."

N. A. Donkersloot

VOORGESCHIEDENIS

De kunsten werden regeringszaak

"Kunst is geen regeringszaak" is de oude korte for-
mule waarop sinds de 1ge eeuw partijen en opeen-
volgende regeringen de onwil hebben gebaseerd om
verantwoordelijkheid te erkennen voor de belangen die
het land heeft bij een intens kunstleven: bij het inleven
in kunstwerken wat inleidend onderwijs vergt, bij het
meeleven met de kunst wat publiekvorming verlangt
en niet all één in de 'culturele' stedelijke centra maar
'gespreid' door geheel het land, bij de vorming van
kunstenaars in de beheersing van hun techniek, bij de
ontplooii"ng van kunstenaars door hen niet op een be-
staansminimum te laten tobben, en hun de kans te
geven de vleugels uit te slaan, ook over de grenzen van
het land, en hun horizon te verruimen, bij de bloei van
toneel- en muziekleven dat met noodlijdende of over-
belaste acteurs en musici niet tot de bereikbare hoogte
valt op te voeren, en zoveel meer.
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Kunst was een zaak van individuele orde en niet
van de gemeenschap, redeneerde men, de behoefte er-
aan een persoonlijke luxe waarop 'vermakelijkheids-
belasting' als een soort weeldebelasting behoorde te
worden toegepast, een zaak van persoonlijke smaak
waarover niet viel te twisten, waar de regering zich
dus buiten had te houden, die het land in elk geval
geen geld mocht kosten, zeker niet de levende kunst,
omdat men nooit kon weten of het daaraan ten koste
gelegde later zijn geld wel zou opbrengen en omdat in
elk geval niet ieder er waardering voor had. Alle
argumenten die voor de verschillende vormen van
sociale zorg tenslotte erkenning vonden, bleven voor
de kunst niet opgaan, omdat men in het beschikbaar
stellen en in het mogelijk maken van kunst geen over-
heidstaak zag en de regering zich verschool, en ver-
schanste, achter de onbestreden stelling dat zij over
kunst geen oordeel kon hebben. En nog beriepen zich
velen, met name in de sfeer van de V.V.D. hierop,
toen de regering na de tweede wereldoorlog de kunst-
zaken een groot belang ging toekennen, kunstpolitiek
tot een belangrijk onderdeel van cultuurpolitiek maak-
te, kunstadviseurs aanstelde bij het departement van
Onderwijs, en een vaste adviesraad instelde als Raad
voor de Kunst. Nog bleef men, willens en wetens zou
men menen, het beoordelen van kunst verwarren met
het bevorderen van mogelijkheden tot kunstvoortbren-
ging en tot kunstbeleven, door kunstenaars en kunst-
instellingen ruimere kansen en middelen te geven en
het volk daarmee de mogelijkheid vertrouwder te
worden met de kunsten en ze als een levensbehoefte te
gaan ervaren.

Thorbecke op wien men zich van ouds beriep, had
die fameuze en fatale woorden overigens niet eens
aldus gebezigd. Wel bleek hij desgevraagd niet geneigd
het ontbreken van de woorden 'wetenschap' en 'lette-
ren' als een leemte in de troonrede te beschouwen. Hij
ontkende niet er belang in te stellen en een groot deel
van zijn leven was immers eraan gewijd. "M aar het is
geene zaak van regering. De regering is geen oor-
deelaar van wetenschap en kunst." (Sept. 1862). Het
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is bekend dat Thorbecke, voortreffelijk stylist en zeer
kunstgevoelig, graag een kamervegadering vermeden
zag als er op een avond een concert om moest worden
gemist, en dat hij nog als minister fluitspeeldej zij het
dan niet qualitate qua, want bij de behandeling der
begroting in 1862 verklaarde hij wel wetenschap en
kunst te zullen helpen en beschermen, maar: "Aan de
kunstenaren een materieel voordeel verschaffen is,
mijns inziens, geen bescherming". Bevordering van de
kunst zag hij wel als een landsbelang, maar niet door
geldelijke steun, en zeker niet aan kunstenaars. Het
particulier initiatief en het vrije spel der maatschappe-
lijke krachten hadden in materieel opzicht voor de
kunst op te komen.

De nog altijd juiste stelling: De regering is geen
oordeelaar van wetenschap en kunst is iets gans anders
dan wat men eruit heeft gedestilleerd: Kunst is geen
regeringszaak. De Amsterdamse wethouder van onder-
wijs en kunstzaken uit de jaren voor de oorlog, E.
Boekman heeft in zijn dissertatie (Overheid en Kunst,
1939) aangetoond hoe Thorbeckes oorspronkelijke
woorden zijn misvormd niet alleen maar ook hoeveel
misbruik er is gemaakt van wat men van die woorden
had gemaakt, om de bevordering van in het kunstleven
gelegen volksbelangen door voortgezette onthouding
tegen te houden of af te remmen.

Zoekend en tastend naar een positieve kunstpolitiek

Door de Kamer genoopt zijn opvattingen te preci-
seren, kwam Thorbecke in 1862 reeds tot het volgende
programma t.a.v. kunstzaken, door niemand minder
dan Victor de Stuers (befaamd als de eerste referen-
daris voor kunsten en wetenschappen, sinds 1874, aan
het departement van Binnenlandse Zaken, en schrijver
van het Gidsartikel Holland op zijn smalst, in 1873)
"schoon verward en onvolledig, zeer behartigenswaar-
dig" genoemd (diss. Boekman, p. 43): behalve bevorde-
ring van het (kunst)onderwijs het scheppen van de
mogelijkheid voor jonge kunstenaars om naar klassieke
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plaatsen te reizen, bevordering van de bekendmaking
van de kunst bij het publiek, een begrotingspost voor
de aankoop van schilderijen van levende meesters.
De Stuers constateerde dat wonderlijk genoeg de

bestrijders van de formule "kunst is geen regerings-
zaak" hier in Thorbecke een bondgenoot vonden, want
"hoe onvolledig dit programma ook zij, het bevat
meer dan genoeg om de bewering te rechtvaardigen,
dat voor een regeering, die zulke denkbeelden als de
hare uitspreekt, de kunst wel degelijk een regeerings-
zaak is."
Dr. Boekman laat hierop in zijn dissertatie volgen

(p. 44): "Uit het vorenstaande kan voldoende duidelijk
blijken, hoezeer de woorden van Thorbecke en, be-
langrijker, hun zin, anders waren dan die, welke men
hem ook in onze tijd nog toeschrijft." Maar hij voegt
eraan toe, dat in feite, en in overeenstemming met de
geest des tijds Thorbecke als kamerlid noch als minister
wetenschap en kunst in noemenswaardige mate heeft
bevorderd. "De kunstpolitiek, welke Thorbecke voeren
kon met instemming van het overgroote deel van de
Staten Generaal, was de uitdrukking van een nationale
onverschilligheid jegens de kunst." (p. 47.) (Curs. van
mij, N. A. D.)
Zelfs na de instelling van het Departement van

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen veranderde er
aanvankelijk nog weinig. (Sept. 1918.) Het bleef onder
minister De Visser een periode van zoeken en tasten,
voor de dramatische kunst en de toonkunst, maar 'een
werkelijke subsidiepolitiek ontwikkelde zich nog niet
voor deze kunsten, en de steun aan de letterkunde was
nog niet meer dan "filantropie jegens oude armen".
Was de verhouding van kunst en overheid in de 1ge
eeuw meer een zaak van theorie dan van praktijk, nog
in de eerste helft van de 20ste eeuw "is de kunst in de
activiteit van de overheid niet organisch opgenomen."
Haar bemoeiing met de kunst draagt nog te zeer een
incidenteel en een te beperkt karakter en te' snel be-
zuinigt zij op deze uitgaven meer dan op andere, om-
dat zij niet wordt geleid door een voldoend besef van
de sociale beteekenis der kunst." Dat blijkt niet alleen
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uit de bedragen doch ook uit hun verdeling, nog lang
blijven de zorg voor monumenten en voor de musea
van oude kunst het meeste gewicht in de schaal leggen
en blijft voor de levende kunst en kunstenaars weinig
over.

De doorbraak der actieve cultuurpolitiek (1945)

Actieve cultuurpolitiek - het woord is van prof.
Van der Leeuw zelf, de eerste minister van 0., K. en
w. na de oorlog, ook door de kunstenaars heden nog
niet vergeten evenmin als zijn voorganger en wegbe-
reider dr. Bolkestein, die in de Nederlandse regering
te Londen heeft voorbereid wat na de bevrijding aan
cultuurpolitiek mogelijk is geworden en ondanks sterk
terugdrijvende krachten niet meer teniet kon worden
gedaan. Het woord viel ook toen nog bij velen niet in
goede aarde, de oude 'zure desem' van de leuze: kunst
is geen regeringszaak werkte nog hardnekkig door, en
het misverstand werd gretig wakker gehouden, dat
cultuurpolitiek gevaar opleverde voor een staatsbe-
moeiing met het onafhankelijke cultuurleven zelf,
terwijl het tegendeel juist bedoeld was: alles in het
werk te stellen en de gunstigste voorwaarden te schep-
voor de vrije ontplooiing van de krachten der cultuur,
de levende krachten te stimuleren, de latente te wekken
en nieuwe levenskansen te scheppen. Jan Engelman
schreef na Van der Leeuws dood in Vrij Nederland:
;,Men heeft afgegeven op het woord "cultuurpolitiek",
dat Van der Leeuw eens is ontvallen. \Y/ie hem gekend
hebben weten, dat niets hem zo ver lag als het ont-
nemen van haar zelfwerkzaamheid aan de cultuur, als
het opdringen van levensbeschouwelijke of staatkun-
dige zienswijzen aan datgene wat van nature onbe-
rekenbaar is en slechts in vrijheid kan gedijen." Van
der Leeuw wist beter dan wie ook dat cultuur zelf uit
diepere lagen of bronnen voortkomt dan de staat-
kundige, zijn eigen woorden waren: "de staat is zelf
een stuk cultuur en daarom kan hij nooit ofte nimmer
cultuur scheppen" (Nationale cultuurtaak, p. 10). Zijn
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denkbeelden had hij tijdens de oorlog samengevat in
het na de bevrijding verschenen boekje Balans van Ne-
derland, en na zijn aftreden als minister werkte hij zijn
programma uit in Nationale cultuurtaak, het boekje
waarvan Bolkestein begin 1951, na Van der Leeuws
te vroege dood, in dit tijdschrift schreef: "Laat iedere
toekomstige minister van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen Van der Leeuws 'Nationale Cultuurtaak'
als brevier altijd bij zich dragen!"
Van der Leeuws ambtsperiode als minister is maar

kort geweest, slechts één jaar (24/6-1945-3/7-1946).
Hij is als minister opgeofferd aan een kortzichtige
politiek, en hij betreurde diep dat hij zijn werk niet
kon voortzetten. Maar wat hem ook uit de handen
werd genomen, de grondslag eenmaal gelegd kan niet
meer worden tenietgedaan. Zijn opvolger Gielen kon
wel de reeds door Bolkestein voorbereide, ruimte en
vorm scheppende departementale indeling in drie
directoraten met schijnbare forsheid weer afbreken en
met name dat voor de kunsten slopen door de bij uit-
stek kundige en kunstzinnige adviseurs voor de kunst-
zaken weer weg te zenden, maar aan de hoofdzaak
viel niet meer te tornen: het veld winnend besef van de
overheidstaak op cultureel gebied. Van der Leeuw had
gesteld: "Is cultuur gemeenschapszaak, dan is zij ook
staatszaak." Nader gepreciseerd: "Het gemeenschaps-
karakter van de beschaving brengt mee, dat de ge-
meenschap de taak heeft haar bronnen zoveel moge-
lijk voor alle leden der gemeenschap te ontsluiten."
Al trachtte een volgende regering "het cultuurdeparte-
ment weer te maken tot het oude subsidiedepartement" ,
voorgoed was in het licht gesteld dat cultuur "niet een
bijzaak, een extra is maar het geheel". En dat dit ge-
heel nooit tot gezonde bloei kan komen, als niet daar-
in ruime zorg wordt besteed aan de levenskansen, de
ontstaansvoorwaarden, van kunsten en wetenschappen
en aan een in breedte en diepte intense verbreiding van
de resultaten daarvan. En nogmaals: "Dit alles be-
tekent geenszins dat de kunst door de regering moet
worden "georganiseerd". Wij hebben niet de minste
behoefte aan staatskunst. Geen levende functie in de
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samenleving kan voorwerp zijn van directe staatszorg,
zeker de kunst niet. - Maar evenmin kan men de
kunstbeoefening overlaten aan het befaamde vrije spel
van krachten." Met woord en daad heeft Van der
Leeuw het vastgesteld en veiliggesteld: "Kunst is zaak
van het gehele volk, en, daar aan de overheid de zorg
voor het welzijn van het gehele volk is opgedragen, is
kunst regeringszaak bij uitnemendheid." (Nationale
cultuurtaak, p. 131.)

Opbouw van kunstpolitiek na 1945

In zijn artikel over de minister in het herdenkings-
nummer Van der Leeuw als nationale figuur (Febr.
1951) moest dr. Bolkestein constateren: "het idealisme
van onder de Bezetting en Mei '45 was te spoedig ge-
blust onder de harde materiële feiten." Maar geen
reactie van na de bevrijding kon dit meer te niet doen:
elke regering had voortaan met de kunst en met de
kunstenaars rekening te houden als met een essentieel
volksbelang. In het memoriam in de NRC schreef de-
zelfde oud-minister: "Voor de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen leken in 1945 de velden
wit om te oogsten; de idealen, in de bezettingstijd ge-
vormd, schreeuwden om verwezenlijking. - De kun-
stenaars zagen uit naar een eindelijke erkenning van
hun betekenis, waarvoor zij hun plannen gereed had-
den." Die erkenning' is niet uitgebleven en niet meer
weg te dringen geweest. Hoe langzaam het ook ging,
en in menig opzicht nog gaat, de eerste stoot was ge-
geven met het optreden van het eerste ministerie na
de oorlog, waarvan het programma voor de kunst
luidde: "Op het gebied der Kunst zal de regeringsbe-
moeiïng van de grond af moeten worden" georgani-
seerd."

De kunstenaars hadden in de bezettingstijd hun
federatief verbond van kunstenaarsorganisaties, de
Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars,
voorbereid, die uit het verzet tegen de nazi-Kultuur-
kamer is voortgekomen. Het vast georganiseerde over-
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leg van de regering met de organisaties en de woord-
voerders van kunst en kunstenaars kwam tot stand in
de adviesraad der regering, de Raad voor de Kunst.
De brug was geslagen, de samenwerking gefundeerd.
En dat de directeur der Federatie, lange jaren de ziel
ervan, Jan Kassies later secretaris van deze Raad voor
de Kunst werd, is in wezen een bezegeling van de
nieuwe samenwerking.

Geen reactie kon ook weerhouden dat ook na de
afbraak van Van der Leeuws departementale indeling
door Gielen de organisatie der kunstzaken aan het
ministerie zich herstelde, zodat de afdeling Kunst-
zaken tot een belangrijke peiler ervan werd, heden ten
dage onder bekwame leiding en met een staf van be-
kwame medewerkers met veel hart voor de kunstzaken.
Ook plaatselijk werden in verscheidene grote gemeen.:.
ten kunstraden (het woord is niet mooi) ingesteld, die
in Amsterdam jarenlang voorgezeten door de wethou-
der van onderwijs en kunstzaken Mr. de Roos, en op
het in Amsterdam van voor de oorlog bestaande voor-
beeld kwamen er in een aantal plaatsen gemeentelijke
referendarissen voor de kunst.

In het parlement werden de culturele zaken erkend
onderwerp van eigen orde, niet meer enkel toegescho-
ven aan de specialisten voor het onderwijs. In de Eer-
ste Kamer, later ook in de Tweede traden speciale
woordvoerders voor de kunsten naar voren, uit de
P.v.d.A. eerst, later ook uit de K.V.P. Voor de cul-
turele wederopbouw van het geteisterde land werd
principiële gelijkstelling met de materiële verlangd.
Als ze' niet door culturele waarden worden gevoed,
verkommeren of verworden immers alle materiële
waarden. Zo konden bij de behandeling van de be-
groting voor het jaar 1948 aan de regering deze stel-
lingen worden voorgelegd:
1e Het belang van de culturele wederopbouw van ons

land moet even groot worden geacht als dat van
de materiële. Beide belangen hangen onverbreke-
lijk samen.

Ze De verhoging van materiële welvaart moet gepaard
gaan met een weloverwogen plan om de culturele
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verheffing gelijke tred daarmede te doen houden.
Alleen dàn heeft die materiële welvaart zin en
waarde.

3e In een tijd van materiële crisis en nood, als waarin
ons volk thans verkeert, is geestelijke verheffing
meer dan ooit, zelfs in verhoogde mate, noodzake-
lijk.

De conclusie luidde toen, dat de bedragen. voor
kunst en algemene cultuurbelangen te laag waren ge-
raamd en de overheidszorg ten deze ver beneden het
peil bleef dat ten minste bereikt had moeten zijn. Het
sloot aan bij Van der Leeuws noodkreet: "De regering
moge zich hoeden voor een begroting, waarop voor de
cultuur slechts een paar procenten zijn uitgetrokken."

Nu, vijftien jaar later, is het percentage voor de
culturele zaken t.a.v. de gehele begroting ondanks de
stijging der bedragen nog maar weinig verbeterd.

PERCENTAGES

De uitgaven voor de belangen van het volk bij de kunst bedroegen
in 1870 minder dan 1 pro miJle van het totaal der staatsuitgaven
in 1890 minder dan 2 pro miJle
in 1910 minder dan 3 pro miJle
in 1939 minder dan 3 pro miJle

In het totaal der uitgaven voor 0., K. en W. bedroegen die voor
de kunsten in 1920 1,88%, in 1931 1,39%, in 1939 1,13%.

De bedragen der begroting van de afdeling Kunsten van 0., K.
en W. waren in 1946 f 2,25 miljoen, in 1950 ruim f 3,5 miljoen,
in 1955 f 6,5 miljoen, in 1960 f 12,6 miljoen en in 1961 f 14,5
miljoen. Begroot voor 1962: f 16,6 miljoen.

Weliswaar is de begroting van het gehele departement van 0.,
K. en W. voor 1962 op meer dan 2 miljard gulden en daarmee op
hetzelfde niveau gekomen als de begroting voor Defensie, maar toch
zijn nog belangrijke stijgingen van de begroting voor kunsten nood.
zakelijk. In het verslag van de Raad voor de Kunst over 1959 beo
sloot de voorzitter oud.minister Witteman zijn voorwoord met: ••Ik
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vlei mij met de hoop, dat de kunstbegroting aanzienlijk kan stijgen,
zonder dat tengevolge daarvan het evenwicht der rijksbegroting
wordt verstoord."

Het orgaan der Federatie tekende in dec. 1960 bij de stijging der
kunstbegroting aan; "Twee miljoen lijkt heel wat - en het is ook
heel wat, we willen dat stellig niet ontkennen. Maar... voor een
werkelijk vruchtbare kunstpolitiek is het bij lange na niet genoegl _
Als wij ons eindbedrag (volgens zorgvuldige schattingen) zetten
naast dat van de begroting van 1961 dan zien we dat daaraan
rond f 6 miljoen ontbreekt. Wij maken de staatssecretaris hiervan
stellig geen verwijt, wel spreken wij de hoop en het vertrouwen uit,
dat hij ons inzicht zal kunnen delen en dat hij de ernstige wil - en
de overredingskracht - zal hebben om de achterstand in te halen.
Nog driemaal twee miljoen lijkt ons geen overdreven eis, daarmee
zou in 1964 een niveau bereikt zijn dat aan in redelijkheid te stellen
minimum eisen voldoet." Hierbij sluiten de woorden van Mr. Dr.
Witteman in bovengenoemd verslag aan;

Het regeringsbeleid op het gebied van de kunst is pas sinds
1945 bezig tot ontwikkeling te komen en de achterstand, die
door het goeddeels ontbreken van zulk een beleid vóór de
oorlog is ontstaan, is groter dan velen veronderstellen.
Het is daarom noodzakelijk, dat in de komende jaren een
gelijkmatige ontwikkeling van de kunstpolitiek wordt moge-
lijk gemaakt door een krachtige stijging van de begroting
der afdeling Kunsten.

ROEPSTEMMEN

Eerst dan verkrijgt het optreden van de overheid op het gebied
van de kunst karakter en gestaite, wanneer zij de kunst niet meer
beschouwt als een aangelegenheid, welke geheel los staat van alle
der door haar te verzorgen belangen, maar haar verband met een
aantal dezer erkent. In deze opvatting is de kunst niet meer op-
gesloten in de begrenzing van museum of concertzaal, doch moet zij
te vinden zijn op de straat, in een willekeurig gebouw, in een een-
voudig gebruiksvoorwerp.

E. Boekman. Overheid en kunst, 1939.

Een echte avant-garde ziet creativiteit niet als een geïsoleerd
fenomeen, maar in een breed levensverband. Zij ziet creativiteit niet
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als een uitzonderlijke, verheven bezigheid, maar als het wezenlijkste
spel van de mens. Zij ziet kunst niet als een beroep maar als de
bekroning van een algemene scheppingsdrang. Zij ziet kunst niet
meer uitsluitend in de woon. en museumsfeer maar in het totale
levensmilieu van de mens.

Bert Schierbeek op derde Lustrum van de Federatie
(A'dam, 21.10 1961).

Dat de kunst voor het meerendeel der menschen nog altijd iets
bijkomstigs is, goed voor enkelen - misschien wel eenige zonder.
lingen - is mede een gevolg van het schromelijk tekort in. dezen
van de school. Dikwijls staat nu het onderwijs aan de kunst zelfs
in den weg. Het onderwijs behoort ertoe mee te werken, behoort
er aan te werken..... dat het besef wordt gewekt, dat de kunst
een eigen deel van het volle leven is, geen tijdsverdrijf voor sommige
leegloopenden, maar een niet te missen bestanddeel van ons wezen.

G. Bolkestein. De concentratiegedachte in het Mid.
delbaar Onderwijs, 1932.

Het gaat langzaam, want nog te vaak wordt de overheidsbemoei.
ing met kunst beschouwd als iets bijzonders, als een weelde, boven
.de normale bemoeiïngen, die uitgaven vorderen.

E. Boekman, t.a.p.

Alles, van de groote staatsbouwwerken af tot het simpelst druk.
werk dat van overheidswege verschijnt, kan en moet ook mettertijd
drager worden van het nieuwe kunstinzicht, waarin zich de drang
naar een gebondener en algemeener schoonheid openbaart, en van
waaruit dit schoon verlangen zich verder uitzaait ... Daarheen drijft
de krachtbewuste collectieve geest. In het kleine Holland ontwaakt
dit nieuwe besef flauwtjes, nog maar met één half oogje is het
wakker.

R. N. Roland Holst. De Gids, 1914 (cit. E. Boekman).

Officiële godsdienst, officiële wetenschap, officiële kunst zijn
doodelijk voor het meest waardevolle op deze gebieden. De overheid
heeft slechts te stimuleren, te bevorderen, op actieve wijze: zij heeft
de levende krachten in de maatschappij, van kunstenaars en kunst.
gevoeligen en kunstbehoevenden, te wekken en elkander te doen
naderen. Daar liggen ook de grenzen van haar taak. Zou zij die
grenzen overschrijden, dan zou haar optreden van een zegen voor
de kunst en het volk een kwaad worden. - Zij mag niet over.
heerschen, maar moet opwekken wat potentieel bestaat aan sociale
en culturele krachten in het volk.

E. Boekman, t.a.p.
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TWEE GROTE VRAGEN

Cultuurpolitiek: een gaandeweg breed vertakt, maar
soepel te houden systeem van steunende en stimule-
rende overheidsmaatregelen ter bevordering van 'de'
cultuur, van 'ons' cultuurleven. Stilzwijgend aange-
nomen dat die cultuur er is en zich handhaaft, uit
eigen kracht, uit eigen geestelijk leven waar geen
overheid aan te pas kan komen; dat 'wij' een levend
volksgeheel of een het geheel tot leven brengend volks-
deel vormen, dat cultuur in zich heeft als de mens zijn
bloedsomloop en van zich geef~ als zijn ademhaling.
Zonder dat immers zou de overheid zijn steun be-
steden als een arts zijn hulp aan een ten dode ver-
zwakte of doodzieke patiënt, voor wie geen injectie
noch versterkend middel noch kunstmatige voeding
meer baat. Alle cultuurpolitiek wordt dus veronder-
steld bij de gratie van een door geen massanivellering,
geen cultuurerosie en geen afstomping van vitale geest-
krachten door afnemende denkgewoonte te stuiten
cultuurpotentatie. Op de grote vraag waarvoor dit
alles? is het antwoord verborgen in de beschikbare en
vruchtbare geesteskrachten der toekomst. De over-
heid zelf is niet meer dan een organisator en een be-
middelaar, zij houdt a.h.w. een huisvestingsbureau
voor de cultuur, maar deze moet zichzelf voortbren-
gen en manifesteren, wil die huisvesting zin hebben.
Omgekeerd zullen ook juist die levende cultuur-

krachten nooit in een staat van afhankelijkheid moe-
ten geraken van de hen materieel en organisatorisch
helpende overheid, die hen geen eisen zal hebben te
stellen of voor te schrijven, niet in het groot zoals in de
totalitair geregeerde landen waar de geest gekanali-
seerd wordt door het regime en onderdrukt als hij
zich daartegen teweer stelt en zichzelf wil blijven, en
evenmin in het klein als bepaalde vrije uitingen de
democratische overheid zouden doen neigen om bij de
uitgestoken gevende hand de vinger van de andere
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N.A.D.

hand waarschuwend op te steken. Zij heeft geen voor-
waarden aan haar steun te verbinden nog richting
daarbij aan te geven (al verrijst in een grensgebied de
problematiek van kunst en zedelijkheid, op het kruis-
punt van individuele vrijheid en sociale aanvaard-
baarheid). De tweede grote vraag blijft aldus: tot
welke prijs kan de kunst steun aanvaarden en de
overheid steun schenken?

In zijn rijk geschakeerde beeld van Europese steden
en cultuuruitingen Reiziger in Europa stelt Rein Blij-
stra aan het slot van dit uit liefde voor de geestelijke
geboortegrond geschreven boek de vraag: zijn wij ons
bewust wat de troepen die op 6 juni 1944 aan de nor-
madische kust landden om Europa te bevrijden, hier
kwamen redden? Want pas als men dat beseft en zich
daar rekenschap van blijft geven, is er achter de acti-
verende werkelijkheid van verdedigende en bevrijden-
de doelstellingen nog die essentiële werkelijkheid van
geestelijke inhouden die uitsluitend de levende recht-
vaardiging van alle maatregelen ten behoeve van het
geestelijk leven vormt: is de geest, de cultuur, de gees-
telijke voortbrenging en bezieling zelf.
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G. ]. P. Cammelbeeek

15 JAAR KUNSTBELEID

VERWACHTINGEN, TOEN EN NU *

Toetsend 15 jaar kunstbeleid, dat deels bewogen,
deels beweging, maar geen bewogen beweging was -
vandaar het vraagteken erachter op de uitnodiging,
die U hier bijeen doet zijn -, heb ik vanochtend te
spreken over "Verwachtingen, toen en nu".
Houd ik mij strikt aan de tijdsbepaling van 15 jaar,

dan waren de verwachtingen toen - begin 1947 -
voor een niet onaanzienlijk deel reeds de bodem inge-
slagen, althans minder hoog gespannen, om het wat
milder en meer parlementair te zeggen. Het ministerie
Schermerhorn-Drees had op 3 juli 1946 plaats moeten
maken voor het 1e ministerie Beel, en de minister van
0., K. en W., prof. dr. G. van der Leeuw, was opge-
volgd door dr. Jos. Gielen.
Tijdens de periode Van der Leeuw, die iets meer dan

een jaar heeft geduurd, heeft het erop geleken, dat de
inzichten van de Londense minister dr. Bolkestein én
van de tijdens de bezetting voorbereide Nederlandse
Federatie van Beroepsverenigingen van kunstenaars,
voortgekomen uit het verzet tegen de Duitse Kultur-
kammer van 1942, elkaar zouden vinden niet alleen,
maar ook tot een wezenlijk en authentiek kunstbeleid
van de Overheid in het na-oorlogse Nederland zouden
leiden.
Van der Leeuw toch stelde niet enkel, dat de bemoei-

ing met de kunsten een overheidstaak was, de kunsten
voorwerp van aanhoudende zorg der regering, maar

* Inleiding, gehouden op een conferentie, belegd in Amsterdam
op 10 maart 1962 door de Sectie Cultuur van de Or. Wiardi Beek.
man Stichting, onder de titel "Bewogen beweging?"
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hij gaf die stelling een aantal grondslagen mee. Ik
noem er enkele:

1. Is bemoeiïng met de kunsten een overheidstaak,
dan is dat vanwege het gemeenschapskarakter van
onze beschaving, hetgeen medebrengt, dat de ge-
meenschap de taak heeft haar bronnen voor alle
leden der gemeenschap te ontsluiten.

2. Deze ontsluiting dient te geschieden én door het
onderwijs ervan te doordringen én door een gron-
dige herziening van het subsidiestelsel en van het
oude subsidie-departement, waarvan - naar zijn
woorden in "Nationale Cultuurtaak" - "ieder
een lik kon krijgen, al naar de richting, welke hij
voorstond en den invloed, dien hij kon doen
gelden".

3. Kunstpolitiek is niet mogelijk zonder plan én een
behoorlijk overheidsapparaat, uitgerust met vol-
doende kundige krachten, dat beschikken kan over
de uitkomsten van onderzoek, documentatie en
research, welke de wetenschap - sociologie, psy-
chologie - ons kunnen verschaffen, opdat die
overheid een verantwoorde keuze kan doen, zich
kan opstellen en niet vervalt tot en blijft steken in
een typisch intellectuele "U nverbindlichkeit", die,
alles onderzoekende en alles relativerende, onder
het mom van de beperking der vrijheid, slechts
verbergt en maskeert een tekort aan roepingsbesef,
aan overtuiging, aan geloof, aan creativiteit.

Reflecterende op hetgeen Van der Leeuw én de
Federatie voor ogen zagen in die eerste aanzet tot her-
stel en vernieuwing, treft het, hoezeer Boekman in zijn
dissertatie "Overheid en Kunst in Nederland", 'ver-
schenen in 1939, zijn 'tijd, althans zijn tijdgenoten, ver
vooruit was. Ik beperk mij tot drie citaten:
Het eerste: "Bij de kunst van de eigen tijd moet de

overheid zelve waardebepalend optreden,
moet zij een keus doen uit wat nog in
groei verkeert, moet zij oordelen over het
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werk van kunstenaars, die , om te schep~
pen, toch ook in hun bestaan moeten voor-
zien",

Het tweede: "Is de overheid in staat te beoordelen, wat
kunst is en welke kunst en welke kunste-
naar verdienen gesteund te worden? Het
antwoord op deze vraag heeft indertijd
reeds De Stuers gegeven, toen hij erop
wees, dat de regering ook in het aller~
eerste stadium van kunstbemoeiïng, toch
niet anders doet dan beocrdelen: een
regering, die musea behoudt of opruimt,
die kunstvoorwerpen koopt of ten ge.,.
schenke aanneemt, die gebouwen sticht,
waarvoor zij prijsvragen uitschrijft of ont-
werpen bestelt, oordeelt wel degelijk over
kunst, want zij heeft tussen verschillende
kunstproducten te kiezen".

Het derde: ", .... Wil de kunstpolitiek echter inder-
daad gericht zijn op het volk als geheel,
of, ten minste, op een zo groot mogelijk
deel van het volk, dan kan zij niets anders
zijn dan een deel van een sociale politiek
in den ruimsten zin van het woord".

Overigens kan niet gesteld, dat de politieke partijen
in het Nederland van direct na de oorlog Van der
Leeuw's uitgangspunten en stellingen bijvielen en on-
derschreven, althans er blijk van gaven zijn inzichten
omtrent de verhouding overheid en kunst en omtrent
het vraagstuk van kunst in de samenleving te delen.
Dit blijkt wel heel duidelijk als men naleest, wat er

in december 1946 in de Tweede Kamer en in mei 1947
in de Eerste Kamer wordt betoogd, als minister Gielen
voor het eerst zijn begroting moet verdedigen, meer in
het bijzonder moet waarmaken, waarom hij zijn de-
partement heeft gereorganiseerd door op korte termijn
de door Van der Leeuw benoemde adviseurs voor
kunstzaken te ontslaan.
Het enige winstpunt in vergelijking met het voor-

oorlogse tijdperk blijkt dan te zijn, dat niemand wil en
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durft ontkennen, dat bemoeiïng met de kunsten een
overheidstaak is.
Daar blijft het dan ook bij, want de aanvaarding

van dat standpunt wordt op veelvormige wijze ge-
condi tioneerd:
Terpstra namens de A.R. ziet kunstpolitiek als over-

heidssteun aan bepaalde vormen van kunst. Er zijn
vormen, waaraan hij die steun wenst te onthouden -
opera, danskunst, toneelgezelschappen, dilettantento-
neel en openluchtspelen - en waartegen hij bezwaar
heeft "ten dele ontleend aan de aard van deze kunst,
ten dele omdat wij niet overtuigd zijn van de noodzaak
van Rijkssteun, indien het particulier initiatief vol-
doende wordt ingespannen". En hij voegt daaraan toe:
"Bezwaren, die voor ons in deze tijd te ernstiger zijn
met het oog op het zeer grote tekort, dat onze Rijks-
begroting vertoont".
Molenaar namens de V.V.D. is van mening "dat alle

pogingen van kunstenaars en kunstlievend publiek om
de kunst te dienen door de Staat behoren te worden
gesteund en bevorderd. Maar ik vertrouw ook duide-
lijk te hebben gemaaKt, dat hier de grootste bedacht-
zaamheid moet worden betracht om te voorkomen,
dat de kunst in haar vrije ontwikkeling wordt belem-
merd, hetgeen geschiedt, indien de Staat aan bepaalde
uitingen voorrang gaat verlenen".
En Gielen zelf in de M.v.A. bij de begroting van

0., K. en W. 1947: "Bij de bepaling van de omvang
der Overheidszorg in dit opzicht moet rekening wor-
den gehouden met de gevaren, gelegen in de beperking
der vrijheid, welke een levensvoorwaarde is voor de
kunst; hier is dus voorzichtigheid geboden".
Onverkort gelden hier de woorden van Boekman in

1939: "Voor Nederland behoeft de mogelijkheid van
dit gevaar nog niet geducht te worden. Is voor ons land
niet meer urgent en van practische betekenis de vraag
of de overheidsbemoeiïng wel behoorlijk zou kunnen
worden georganiseerd?"

Ik heb wat uitvoerig still gestaan bij de overgang
Van der Leeuw/Gielen, omdat daar het antwoord ligt
op de vraag, waarom het kunstbeleid der afgelopen
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15 jaar niet heeft beantwoord aan de verwachtingen,
die bij Van der Leeuw, de Federatie én in onze kring
zo sterk leefden. De overgang Van der Leeuw/Gielen
was niet zo maar een ministerswisseling, het was veel-
eer een verschraling van een kunstpolitiek, door Van
der Leeuw in perspectief gesteld, van een mogelijkheid
van kwalitatieve uitbreiding tot een kwantitatieve be-
nadering, die de meerderheid van onze volksvertegen-
woordiging niet anders zag en wilde.
Dat alles neemt o.m. niet weg, dat er meer geld voor

de kunsten ter beschikking is gekomen, al zijn zij het
meest gevoelig onderhevig aan een bestedingsbeper-
king; dat er een voorlopige Raad voor de Kunst is
gekomen, die in 1956 definitief werd; dat in het par-
lement in toenemende mate aandacht is geschonken
aan de kunstpolitiek; dat er in de provincies culturele
raden zijn ingesteld en dat de gemeenten meer dan
vroeger zich met de kunsten zijn gaan bezighouden.
Doch van de uitgangspunten van Van der Leeuw,

van de kunstenaars, is weinig of niets gerealiseerd:
Integratie van de kunstzinnige vorming in ons onder-

wijs? Er is een - in mijn ogen - weinig zeggend in-
terim-rapport van de Commissie Kunstzinnige Vor-
ming, al deel ik de mening van Van Poelje niet -
terwille van Garmt Stuiveling - dat het Nederlands
van dat rapport zo slecht is.

Een grondige herziening van het subsidiestelsel? Niet
te ontkennen valt, dat die vormen van kunst, die hun
instituties hadden, ruimer in de finantiële middelen zijn
komen te zitten. Maar die terreinen der kunsten, waar-
op geen instituties bestaan en ook moeilijk tot stand
kunnen komen, zijn nog steeds de achtergebleven ge-
bieden: beeldende kunsten, letterkunde, componisten,
om slechts enkele te noemen. Daar geldt onverkort het
woord van Schierbeek, gesproken op het derde lustrum
van de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigin-
gen van kunstenaars: "Tijd is geld, excellentie, maar
geld is ook tijd".

Een toegang van allen in onze gemeenschap tot de
kunsten? Hoogstens een horizontale spreiding, maar
niet een verticale, sociale spreiding.
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Een plttn én een behoorlijk overheidsapparaat, uit-
gerust met voldoende kundige krachten en dat beschik-
ken kan over de uitkomsten van onderzoek, documen-
tatie en research, welke de wetenschap ons zouden
kunnen verschaffen? Het lijkt er niet op, hoezeer men
waardering en bewondering kan én mag hebben voor
het vele werk, dat door zo weinigen met zo ontoerei-
kende middelen op het departement en elders wordt
verzet.
Zelfs het door De Roos in maart 1954 in de Voor-

lopige Raad voor de Kunst bepleite grondwetsartikel
is er nog niet, dat luidde: "De kunsten zijn voorwerp
van aanhoudende zorg der regering. De wet regelt de
wijze waarop instellingen van kunst van overheidswege
worden gesteund en werken van kunst voor de inwo-
ners van het koninkrijk worden toegankelijk gemaakt."
"Er-is een Raad voor de kunst, waarvan de samen-

stelling, werkwijze en bevoegdheid bij de wet worden
geregeld" .
Mijn verwachtingen nu, mijn wensen?

1. Als het gaat - en daar gaat het om - om de
kunst in de samenleving, om de relatie tussen kunst,
kunstenaar en publiek, dan moeten wij beginnen
ons van een aantal vooroordelen, van een aantal
parti-pri's te bevrijden, waarvan ik er enige - en
niet uitputtend - noem:
a) de verhouding overheid en particulier initiatief:
de overheid heeft zelf initiatieven te nemen en
een keuze te doen; dat is de eigen creativiteit van
de overheid en heel iets anders dan Staatskunu.
Gebeurt dat niet, dan is hoogstens sprake van
een passieve, nimmer van een actieve kunstpoli-
tiek.

b) de instituties - voor een groot deel residuen
van het cultuurpatroon der bourgeoisie - zijn
niet de wegen bij uitstek waarlangs de kunstpoli-
tiek zich kan voltrekken, ware het alleen al
daarom, omdat de drempelvrees van het groot-
ste deel van ons volk juist de toegang tot die
instituties verhindert en belet.

2. Als het gaat - en daar gaat het om - om de
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kunst in de samenleving, om de relatie tussen
kunst kunstenaar en publiek, zullen we inzicht
moeten verwerven - evengoed als industrie en
handel dat op hun terrein hebben gedaan en dage-
lijks opnieuw doen - met behulp van de uit-
komsten van sociologie, psychologie en sociaal-
psychologie in de processen, die kunst en kunst-
leven beïnvloeden en vorm geven.

3. Als het gaat - en daar gaat het om - om de
kunst in de samenleving, om de relatie tussen kunst,
kunstenaar en publiek, zal het probleem van cul-
tuuroverdracht én in het onderwijs én door de
communicatiemiddelen van pers, film, radio en
televisie moeten worden aangepakt, hetgeen naar
mijn mening niet anders kan leiden dan tot een
nieuwe benadering van publieksorganisatie en her-
oriëntatie van het amateurisme.
Ik ben er mij van bewust, dat deze verwachtingen

niet op korte termijn zullen worden gerealiseerd.
Maar wat wij wel kunnen, waar wij op aan kunnen en
moeten dringen, waartoe wij kunnen overtuigen, zijn
een aantal directe uitvoerbare maatregelen of verrui-
ming van maatregelen, die een venster openzetten,
zuiverend werken en aldus een nieuw klimaat schep-
pen. Door elkaar noem ik er enkele:
1. Indien de Overheid beeldende kunst aankoopt:

geen commissies van zodanige compromis-samen-
stelling, dat altijd een grootste gemene deler wordt
aangekocht - niet helemaal figuratief, niet hele-
maal abstract - maar er juist tussen in, tengevolge
waarvan dikwijls de kunstenaar die inzendt al a
priori met die ingesteldheid rekening houdt, de
Overheid nimmer het beste in kwaliteit verwerft
en derhalve, nimmer een representatieve collectie
moderne Nederlandse kunst verwerft, die mede ons
gezicht in het buitenland kan helpen bepalen.

2. Krachtige verhoging van de aankoopsubsidierege-
ling voor werk van levende Nederlandse beeldende
kunstenaars. De ervaring is, dat er wel kooplusti-
gen zijn, maar meestal in die categorie die er de
middelen niet voor heeft.
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3. In onze nieuwbouw veel ruimer armslag voor uitin-
gen van beeldende kunst, omdat een dagelijkse con-
frontatic ermede gewenning bevordert en behoefte
eraan kweekt.

4. Steun van de overheid aan alle publiciteitsmidde-
len, die tegenover de commerciële reclame, die de
besteding van het inkomen tracht te beïnvloeden,
die besteding richt naar het "consumeren" - akelig
begrip, maar ik heb geen beter - van kunst.

5. Steun van de overheid aan ieder initiatief op het
te:rein der kunsten "drempelvrees" te doen over-
wmnen.

6. Toneel, muziek en beeldende kunst brengen in de
eigen werk- en leefruimte van de mens. De overheid
kan daarbij de helpende hand bieden, door extra
steun in allerlei vorm, als accommodatie, uitrusting,
etc.

7. Bevordering van een behoorlijke rechtspositie van
de kunstenaars in de kunstbedrijven. Ik denk in het
bijzonder aan de salarissen van de orkestmusici.
Het allerbelangrijkste is: steun geven aan en moge-

lijkheid scheppen voor de avant-garde op elk gebied
van de kunsten, omdat dezc, door de maatschappij als
tegen haar gericht beschouwd en ervaren, nergens
laat staan op instituties - kan terugvallen.

Verwachtingen, toen en nu: in wezen kwalitatief zijn
zij nu hetzelfde als toen, of liever, nu zijn de kwalita-
tieve verwachtingen versterkt en vcrscherpt, juist om-
dat de kwantitatieve realisatie voor een deel ons
dwingt te reflecteren op de kwalitatieve gebreken en
tekorten. Want het is onaanvaardbaar dat, als de in-
haal vraag vandaag zou zijn ingehaald, we morgen niet
meer weten, wat ons te doen staat.
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Wanneer het onderwijs de jeugdige mens van de(ze) roeping van
kunstenaar en de(ze) functie van de kunst weet te doordringen, zal
het hem nader brengen tot het juiste besef van de creativiteit in de
ruimste zin des woords als hoogste waarde in het persoonlijk en
maatschappelijk leven en hem daardoor op de enig juiste manier
voorbereiden op het genieten en begrijpen van kunst in de breedte
en in de diepte, waarvan dat besef de eerste voorwaarde is.

D. A. M. Binnendijk op Fed. Congres, 1949, in Den
Haag (zie Nw. Stem, nov. 1949).

De mythe van het dakkamertje waarin de kunstenaar eenzaam
en gelukkig aan zijn meesterwerken wrocht, waarmee hij de mens-
heid verrijkt en zichzelf een soort onsterfelijkheid verwerft, is een
van die vele sprookjes die gebruikt worden om bepaalde klassen
van mensen in halve slavernij te houden.

Albert Helman op Fed. Congres, 1949, in Arnhem
(zie Nw. Stem, juni 1949).

Niet de regering of de uitgever maar de schrijver zelf is de
Maecenas van de HolIandse literatuur. Tijd om te schrijven moet hij
eerst vrijmaken door het verrichten van slecht betaald ander werk
of door het uitoefenen van een beroep dat met zijn schrijverschap
niets uitstaande heeft. Toch heeft een schrijver de. vrije beschikking
over zijn tijd nodig, omdat veel van wat hij doet voorbereiding,
studie en proefneming is. Wat hij publiceert is slechts het zichtbare
deel van de ijsberg waarvan de rest onder water blijft.

Adriaan Morriën. De kunst gaat voor de baat uit.
Tirade, mei 1960.

De hele bliksemse Nederlandse literatuur krijgt te weinig kansen,
omdat ze te weinig overheidssteun krijgt.

Sybren Polet. Enkele kunstgrepen. Fed.blad, okt. '61.
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A. de Roos

BEGRENZINGEN

VAN DE MODERNE CULTUURPOLITIEK

De moderne cultuurpolitiek is in de tweede wereld-
oorlog geboren. Er ontstonden in illegaal verband
allerlei kernen, waar initiatieven werden besproken en
plannen werden uitgedacht. Toen wij vrij waren,
namen wij ons voor, ieder op zijn eigen plaats, aan
de ontwikkeling van de cultuurpolitiek krachtdadig
steun te verlenen.
Van twee kanten werd er gewerkt, centraal en

locaal. Onder de bezielende leiding van de onvergete-
lijke eerste en enige cultuurminister prof. dr. G. van
der Leeuw werden initiatieven ontwikkeld om een
bestuursstructuur voor de bemoeiïngen met de cultuur
in te voeren, welke passend waren in een nieuwe tijd,
waarin gebroken zou worden met de vooroorlogse
traagheid en versnippering. De Partij van de Arbeid
stond met de nieuwe kunstenaarsorganisaties vooraan
in het gelid. Het speciale, in 1946 gehouden partij-
congres onder de roepstem "Actieve Cultuurpolitiek
Nu!" gaf de marsroute aan. In de gemeenten zouden
het eerst bemoeiïngen gaan ontstaan, die vergeleken
bij de situatie 'van v66r de oorlog, een frisse ontplooi-
ing van de locale culturele krachten mogelijk maakten.
Overheid en cultuur vonden elkaar - zij het eerst

wat schuchter - in een periode, waarin de overheids-
bemoeiïngen met het sociale en economische leven een
ongekende omvang aannamen. In kringen, waarin v66r
de oorlog overheidsbemoeiïng met de cultuur en met
name met de kunsten was afgewezen, groeide het besef,
dat onthouding niet meer paste in de ontwikkeling
van de tijd.
In "De Weg naar Vrijheid", het in 1953 uitgekomen
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standaardwerk over de socialistische politiek, zoals die
belichaamd is in de programma's van de Partij van de
Arbeid, werd veel aandacht besteed aan de noodzaak
van het voeren ener actieve cultuurpolitiek, met name
in het naoorlogse tijdsgewricht. In de gemeenten is
door toedoen van socialistische gemeentebestuurders
heel wat tot stand gekomen, getuige de indrukwekken-
de lijst van maatregelen, opgesomd in prof. dr. Ph. J.
Idenburg's artikel "De strijd voor een actieve cultuur-
politiek" in het gedenkboek "Socialisme in de bran-
ding", uitgegeven in 1952.

En toch, hoe pover zijn de resultaten nog maar in
het licht van de grote noden, en hoe weinig geld be-
steden wij nog maar aan de nieuwe bemoeiïngen, ver-
geleken met de enorme bedragen, welke er in de wel-
vaartsstaat omgaan. Ofschoon er honderden miljoenen
meer aan belastinggeld binnen komen dan geraamd is,
komen die niet ten goede aan de achtergebleven ge-
bieden in de overheidsbemoeiïng, zoals die met de
cultuur, maar aan belastingverlaging of aan de grote
slokoppen in het staatsbudget, waartoe de cultuur in
engere zin voorlopig niet zal behoren, althans zolang
de heersende wind-van-vooral-erg-zuinig-zijn met cul-
turele uitgaven, met uitzondering van het wetenschap-
pelijk onderwijs, blijft waaien. Onder de kabinetten
na het eerste kabinet Schermerhorn-Drees, dus na Van
der Leeuw, deden ministers en staatssecretarissen hun
best voortgang te bereiken. Wij verklaren gaarne, dat
het Rijk in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de
ontwikkeling der cultuurpolitiek, maar het percentage
van het begrotingstotaal, dat bijvoorbeeld voor de
kunsten wordt beschikbaar gesteld, is niet of nauwe-
lijks gestegen. In onze technocratische wereld levert
een stevige verhoging op dit gebied blijkbaar ernstige
moeilijkheden op, terwijl dit elders tamelijk gemakke-
lijk gaat. De belangrijkste begrenzing van de cultuur-
politiek ligt daar, waar aan de economische en tech-
nische vooruitgang géén - aan de culturele vooruit-
gang wèl een halt wordt toegeroepen uit budgettaire
overwegingen.

Van socialistische zijde wordt deze begrenzing ver-
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worpen, omdat weliswaar culturele groei tot op zekere
hoogte afhankelijk is van economische bloei, maar in
een tijd, dat economische bloei verzekerd schijnt, moet
meer dan ooit bedacht worden, dat een zich sterk ont-
wikkelend cultureel leven voorwaarde is voor verder-
gaande economische bloei. Wil de Nederlandse econo-
mie zich met behulp van de wapenen van de kwali-
teitsproductie en van een zo uitgebreid mogelijke han-
delsbeweging staande houden in de huidige zware
economische wedloop, dan zal zij een breder cultureel
ontwikkelde arbeidersklasse niet kunnen missen.
De bestaanszekerheid, welke de mens door de suc-

cessen van de socialistische politiek op sociaal-econo-
misch terrein en door de technische verworvenheden
bezig is zich te verwerven, zal haar juiste waarde eerst
dan krijgen, wanneer aan het bestaan een culturele
inhoud gegeven kan worden. Boven de dagelijkse taak
van de mens in het productieproces uit groeien de
voorwaarden voor de volgroeiïng van zijn mens-zijn
eerst dan, wanneer de culturele ontwikkeling gelijke
tred houdt met de economische en sociale ontwikke-
ling.
Een andere begrenzing van de moderne cultuur-

politiek is te vinden in het ontbreken van wettelijke
regelingen voor de overheidsbemoeiïng, met uitzonde-
ring van die met het onderwijs, dat als eerste in de
culturele sector een hechte wettelijke structuur heeft
gekregen. Daarbuiten moet men het doen met gebrek-
kige subsidieregelingen, of zonder enige regeling. Het
terrein van de overheidsbemoeiïng met de jeugdvor-
ming en de volksontwikkeling is bezaaid met partiële
subsidiebesluiten zonder een gedegen systematiek of
taakverdeling. Bij de kunsten is het nog erger. Hogere
en lagere overheden doen, wat hun hand te doen vindt.
Onze kunstinstellingen zijn afhankelijk van het welbe-
hagen van vele grotere en kleinere gezagsdragers, die
dikwijls onafhankelijk van elkaar een stukje cultuur-
politiek bedrijven. Er is een begin van coördinatie op
het gebied van de subsidiëring van de orkesten, van
het toneel en van het ballet, maar tot meer dan niet-
verbindende afspraken kan men niet komen en dik-
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wijls komt het zelfs daartoe niet. Er zal een Kunstwet
moeten komen, gebaseerd op een grondwettelijke be-
paling als de volgende: "De Kunsten zijn voorwerp
van aanhoudende zorg der regering. De wet regelt de
wijze, waarop instellingen van kunst van overheids-
wege worden gesteund en werken van kunst voor de
inwoners van het Koninkrijk toegankelijk worden
gemaakt."
De wettelijke regeling, voorzover de financiering

betreft, zal enerzijds betrekking moeten hebben op de
verplichtingen van de hogere overheid tegenover de
lagere, anderzijds op verplichtingen van de lagere
overheden onderling (intercommunale regelingen) ten
behoeve van de instandhouding van culturele instel-
lingen, in het bijzonder van die, wier werkingssfeer de
plaatselijke begrenzing overschrijdt.
De lagere overheden zullen dan tot meer uitgaven

op het culturele vlak verplicht worden dan thans het
geval is. Het spreekt vanzelf, dat zij in staat gesteld
moeten worden aan die verplichting te kunnen vol-
doen. Een zo ver mogelijk gaande decentralisatie moet
bij de vaststelling van de overheidstaken toegepast
worden, omdat de lagere overheden beter de noden
kennen van de plaatselijke bevolking, daar immers
dichterbij staan.
De tegenwoordige wetgeving op het stuk van de

overheidsjinanciering levert grote gevaren op voor de
ontwikkeling der cultuurpolitiek. Hier ligt de derde
begrenzing van de moderne cultuurpolitiek, welke de
ernstigste gevolgen kan hebben, wanneer niet tijdig de
bakens worden verzet: De nieuwe financiële-ver hou-
dingswet tussen de gemeenten en het Rijk wordt ge-
kenmerkt door een tamelijk sterke bevriezing van de
inkomsten van de lagere overheden, die een grote rol
moeten spelen in de uitvoering der cultuurpolitiek en
die eigenlijk nog maar aan het begin staan van haar
bemoeiingen daarmede. Weliswaar zijn meer gemeen-
ten dan v66r de totstandkoming van de nieuwe wet in
staat geweest voor het jaar 1962 een sluitende be-
groting op te stellen, maar in veel gemeenten, waar dit
is gebeurd, is tevens de mogelijkheid tot het in belang-
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rijke mate uitzetten van de culturele uitgaven afge-
grendeld. En wel aan twee kanten. In de eerste plaats
is het aantal zgn. doeluitkeringen, waarmede bepaalde
gemeentelijke uitgaven gedekt bedoelen te worden,
verhoogd. Die uitkeringen zijn veelal gebaseerd op
norm vergoedingen, waarvan de normen plegen achter
te blijven bij het huidige uitgavenpeil der actieve ge-
meenten. Daardoor is de overgebleven marge der ge-
meentelijke inkomsten, waaruit onder meer de cultu-
rele uitgaven in de vrije sector moeten worden gedaan,
kleiner geworden, terwijl de culturele behoeften
groeien. In de tweede plaats vertonen de jaarlijkse
kosten der investeringen ten behoeve van de vele
werken, welke de ontwikkeling van het verkeer en de
uitvoering der wegens de bevolkingsgroei nodig ge-
worden plaatselijke uitbreidingen met zich brengen,
een zodanige stijging, dat de gemeentelijke begrotingen
minder mogelijkheden zullen openen voor de verho-
ging der culturele uitgaven, die deze voorzieningen
zelf noodzakelijk maken. Weliswaar blijft een stijging
der gemeentelijke inkomsten uit de belastingopbrengst
in het gehele rijk tot de mogelijkheden behoren, maar
slechts een geringe conjuncturele achteruitgang maakt
deze stijging reeds illusoir. De speelruimte der lagere
overheden zal dus over de gehele linie kleiner worden,
terwijl te verwachten is, dat de culturele uitgaven
sterk zullen toenemen, willen de overheden hun nieuwe
taken op dit terrein enigszins behoorlijk kunnen ver-
vullen. Denk aan de jeugdvorming binnen en buiten
de school, de sport, de recreatie buiten de sport enz.
De grootste moeilijkheden worden, wat dit betreft,
verwacht in de culturele centra, die meer doen dan
rechtstreeks voortvloeit uit de gemeentelijke indeling.
Daar zal de geringere speelruimte in de gemeentelijke
financiën noodlottige gevolgen hebben. Een correctie
in de financiële verhouding tussen het rijk en de ge-
meenten zal daardoor noodzakelijk zijn, doch het is
aan grote twijfel onderhevig, of hiervoor bij de cen-
trale instanties voldoende begrip bestaat. De afwijzing
van het voorstel-Venve(loo, dat het groter maken der
gemeentelijke speelrui~ beoogde, door de regerings-
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partijen in de Tweede Kamer, levert voor deze pessi-
mistische verwachting goede grond.
Tot dusver hebben wij ons in grote lijnen bezig ge-

houden met de begrenzingen van de moderne cultuur-
politiek, welke door uitwendige factoren ontstaan.
Er werken evenwel ook factoren, die van binnen uit
in de menselijke samenleving begrenzingen opleveren.
Vooreerst moet genoemd worden het gebrekkig func-
tioneren van de verbinding tussen overheidsbesturen
en bestuurden, waardoor de doorwerking der over-
heidsbemoeiïng bij het toegankelijk maken van werken
van cultuur voor de inwoners belemmerd wordt. Hier
en daar zijn maatregelen genomen om een betere ver-
binding en een meer vlotte doorstroming te bewerk-
stelligen. Dit geschiedt dan door de inschakeling van
commissies of raden, samengesteld uit deskundigen en
belangstellenden uit de burgers, die van advies dienen of
regelingen uitvoeren. Het bereiken van zoveel mogelijk
burgers wordt in grote en middelgrote gemeenten ook
bevorderd door het oprichten van publieksorganisaties
of personeelsverenigingen, die in het culturele leven
ten behoeve van hun leden een actieve rol kunnen
spelen. Langs deze wegen kunnen resultaten op het
terrein der verticale of sociale spreiding bereikt
worden. Worden hiertoe geen serieuze pogingen ge-
daan, dan blijft de moderne cultuurpolitiek steken in
het moeras der onbereikbaarheid. Over het gehele
land bekeken kan die onbereikbaarheid ook ontstaan
door het ontbreken van maatregelen, die de horizon-
tale of geografische spreiding bevorderen. Op het ge-
bied van de deéentralisatie van kunstinstellingen, van
culturele gebouwen en van regionale subsidieregelingen
wordt het een en ander gedaan. De rapporten over de
situatie in verschillende provincies van ons land, uit-
gegaan van provinciale besturen of provinciale cul-
turele raden, hebben wel duidelijk gemaakt, dat er
overal buiten de centra nog grote tekorten zijn in de
culturele opbouw, welke alleen door vergroting van
de activiteiten der lagere overheden en met behulp
van de oprichting van nieuwe organisaties of organen
op het platteland, aangevuld kunnen worden. Dat
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daarbij het ontbreken van voldoende accommodaties
voor culturele activiteiten een rol speelt, spreekt van-
zelf.
Maar ook in de bevolking zelf liggen begrenzingen

van de moderne cultuurpolitiek opgesloten, welke
samenhangen met de grotere of kleinere culturele ont-
vankelijkheid van de mensen, en met de middelen, de
zgn. media, waarmede zij moeten worden bereikt. Of
pers, radio en televisie er bewust naar streven de cul-
turele ontvankelijkheid te versterken, is een open
vraag. Even sterk komt de vraag naar voren, of de
vrijetijdsbesteding, vooral na de invoering van een
kortere werkweek, wezenlijk cultuurbevorderend kan
zijn. Over het algemeen behoeft men zich hierover,
geloven wij, niet al te ongerust te maken, maar de
mogelijkheden, waarover de mensen beschikken om
hun vrije tijd productief te maken en tegelijk daarbij
aan hun mens-worden mede te werken - zij het veelal
onbewust - zijn dikwijls te beperkt dan dat spoedig
resultaten zullen worden bereikt. Grote aantallen
mensen beschikken immers niet over de financiële mid-
delen, velen bewonen slechte woningen, en weer vele
anderen vinden in het genoten onderwijs of in hun
dagelijkse arbeid bepaalde belemmeringen om tot zelf-
ontplooiïng te komen. Hier zijn maatregelen van cul-
turele opbouw nodig, welke ver uitgaan boven de
kleine activiteiten, welke hier en daar tot stand ge-
komen zijn.
Er is, zoals uit het bovenstaande moge blijken, op

het gebied van de cultuurpolitiek nog zeer veel te doen.
Hierin ligt een oproep besloten aan hen, die leiding
geven aan Staat en maatschappij, hun beste krachten
in te spannen om de begrenzingen van de moderne
cultuurpolitiek te doorbreken. Dat velen zich hiertoe
geroepen mogen voelen!
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Kunst is zaak van het gehele volk en, daar aan de overheid de

zorg voor het welzijn van het gehele volk is opgedragen, is kunst
regeringszaak bij uitnemendheid.

G. v. d. Leeuw. Nationale cultuurzaak, 1947.

Ik sta op het standpunt, dat we in de Grondwet, ook op het
terrein van de kunsten een bepaling niet kunnen missen, maar ik
sta tegelijkertijd op het standpunt, dat het volstrekt onnodig en
onpractisch zou zijn, wanneer de grondwet zich alleen zou bepalen
tot een zgn. liefdesverklaring.

A. de Roos.

Deze gedachte werd in een rede voor de dagelijkse besturen van
de Ned. Fed. van Beroepsverenigingen van Kunstenaars, in mei
1953 uitgewerkt met de toelichting, dat het ontbreken van regelen
voor de verhouding van gemeente, provincie en rijk nog een lacune
in de wetgeving vormt. "Pas indien deze regelen tot stand gekomen
zijn, heeft de Grondwet niet alleen een verklarende maar ook een
voor de wetgever opdrachtgevende betekenis."

Tegenstem van Jacques Gans (Telegraaf 7-6 1957): na de ver-
zekering van min. Cals op het kunstenaarscongres in 1957 te Am.
sterdam, dat bij de e.k. grondwetsherziening de status van de kuns-
tenaar in de grondwet zal worden verankerd: "En daar schuilt een
groot gevaar in. Het gevaar nl. dat de aanstonds met een grondwet-
artikel uitgedoste pseudo-kunstenaar, met hun boekhoudkundige
federatie aanstonds de werkelijke kunstenaar het leven onmogelijk
gaan maken." Bij een citaat van J. Kassies met de door mannen
als Van der Leeuw, Bolkestein en De Roos voorgestane gedachte,
dat de kunsten een voorwerp van aanhoudende zorg van de overheid
dienen te zijn (zie boven), tekent hij alarmerend aan: "Dit is de
typische uitlating van een volijverig sowjet-staatsslaafje."
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]. Kassies

KUNSTPOLITIEK, IMPASSE EN PERSPECTIEF

1

Er is nu zoveel geconfereerd en gepubliceerd over
de gemeenplaats van de kunst in de samenleving, dat
niemand het belang daarvan nog :wu durven ont-
kennen. Wat aanvankelijk culturele prietpraat was,
werd spoedig gereciteerd in memories van toelichting
en antwoord en door politieke partijen. Wie de cul-
tuurpolitiek in het breder verband van economisch en
sociaal beleid wil zien kan tegenwoordig bij vele eco-
nomisten terecht, van Galbraith tot Pen. Uitgaven
voor de cultuur behoren tot die categorie collectieve
uitgaven, waarop na de tweede wereldoorlog. een
"zware druk" (Drees Jr.) lag. De voorziening iri
minder dringende individuele behoeften is sterk con-
junctuurgevoelig en wisselvallig en betekent daarom
een gevaar voor de stabiliteit van de economie. "Ik
meen oók dat een opheffing van de huizennood, het
scheppen van meer recreatieruimte, de bevordering van
sport- en kunstbeoefening van meer belang is dan meer
auto's of televisietoestellen in onze samenleving". (Prof.
dr. W. Brand in De Economist, jan./febr. 1961). Wie
nog zou twijfelen aan de maatschappelijke reclassering
van de kunst kan in dit citaat het bewijs ervan vinden.
De overheidsuitgaven voor de kunst blijven stijgen.
Hoe futiel de bedragen op het totaal der budgets ook
zijn, er is een sterk accres, ook verhoudingsgewijs.
Over een afzienbaar aantal jaren zal de inhaalvraag
bevredigd zijn.
Dan ...
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2

Ja, wat dan eigenlijk?
Wij kunnen dan voortgaan met een kwantitatieve

uitbreiding van de kunstpolitiek. In gelijke pas met de
stijging van het nationaal inkomen (een paar recessies
komen we wel te boven) en eerlijk delend in de toe-
neming van de overheidsuitgaven (hier en daar een
bestedingsbeperking) zullen -de rijkssubsidiesstijgên.
Wat de -gemeenten zullen (kunnen) doen is ,nog on-
duidelijk, maar ze zullen ongetwijfeld meer doen -dan
nu. Zo zal er jaarlijks wat m'eer geld zijn. Daarmee
zullen we nuttige dingen doen. Aan de salarissen van
kunstenaars blijft altijd wel wat te verbeteren .. Een
opera zal ook in de toekomst elk jaar wat meer kosten.
Het peil van ons toneel zal ook dan kunnen 'worden
verhoogd door een verlaging van het aantal voor-
stellingen. Er zal voortdurend wat te denivelleren, te
ontknikken en recht te trekken zijn. De kunstpolitiek
wordt èèn lange, gezellige sinterklaasavond. In de
armoede, die we hebben geleden en op een aantal
punten nog lijden lijkt dat toekomstbeeld een hemel.
Wat zal het er vervelend zijn!
Vervelend .. Omdat, als we zo doorgaan, de ene

letterkundige na de andere een prijs of een reisbeurs
zal krijgen, zonder dat er iets verandert aan de plaats
van de literatuur in de samenleving. Omdat kunstwerk
na kunstwerk zal worden aangekocht, zonder dat de
beeldende kunst in de samenleving er anders voor zal
staan dan nu. Omdat duizenden concerten zullen wor-
den gegeven, zonder dat de plaats van de muziek in
de samenleving belangrijker zal zijn dan nu.
We hebben het daarover immers altijd, over de

plaats van de kunst in de samenleving? We beweren
toch altijd, dat de overheid-zelf (wie mag dat toch
wezen, vraag ik na vier jaar ambtelijke praktijk) geen
kunst kan scheppen?
Zij kan toch slechts voorwaarden scheppen! Wat is

dat, het scheppen van voorwaarden? Dat is "honderd
kinderen een viool in de handen drukken, om één
violist te krijgen". (Sem Dresden).
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Als we werkelijk van plan zijn, de plaats van de
kunst in de samenleving te veranderen, zullen we méér
moeten doen, dan in de tred van de subsidiemolen
lopen, we zullen de kunstpolitiek niet alleen kwanti-
tatief, maar vooral kwalitatief moeten uitbreiden.
Daartoe is allereerst noodzakelijk, dat we ons reken-
schap geven van de manier, waarop de kunstpolitiek
historisch is gegroeid. Vervolgens zullen we haar hui-
digegestalte moeten toetsen aan de verhoudingen,
waaronder zij nu en straks moet worden gevoerd. En
tenslotte zullen we moeten trachten uitgangspunten te
formuleren en methoden te bedenken, die in de toe-
komst dienen te gelden.
Wat hier volgt, is daartoe een poging. Het mij ge-

stelde bestek en mijn analytisch en creatief vermogen
geven de grenzen aan, waarbinnen de gedachtengang
zich moet bewegen. Mogen vele andere pogingen. vol-
gen - en niet alleen van degenen, die altijd door een
zekere "bedrijfsblindheid" worden bedreigd, omdat ze
dagelijk.~ in de praktijk van de kunstpolitiek werk-
zaam zIJn.

3

De gestalte van onze kunstpolitiek vindt haar oor-
sprong in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudin-
gen, die verouderd zijn. Het kunstleven van de negen-
tiende en het begin van de twintigste eeuw was de
vrijetijdsbesteding van de grote bourgeoisie. Op haar
beurt had de bourgeoisie vele vormen van "leven met
de kunst" overgenomen van hof en hofadel. De ont-
wikkeling in Nederland, waar geen hofleven als elders
voorkwam, was op een aantal punten anders dan bij-
voorbeeld in Duitsland en Frankrijk; of de Neder-
landse situatie meer dan een variant was op toestanden
elders, is zeer de vraag. Dat het kunstleven geheel
paste in de maatschappelijke verhoudingen van toen is
evident. De beginnende kunstpolitiek knoopte aan bij de
structuur, die het kunstleven destijds had. De musea, de
openbare verzamelingen, de monumenten vormden de
meest voor de hand liggende instituties die voor onder-
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steuning door de overheid in aanmerking kwamen. Daar
kwamen de orkesten bij en wat later - want steeds om-
streden - de toneelgezelschappen. De beeldende kunst
had buiten de musea geen maatschappelijke organisatie.
loen haar markt, door dezelfde oorzaken die tot fi-
nancieringsmoeilijkheden bij de orkesten leidden, ver-
loren ging, was er buiten de ten enenmale onvoldoende
aankopen geen helpende hand van de overheid. Spre-
kender nog is het voorbeeld van de letterkunde, waar-
van de beoefening niet (ook nu nog niet) beroepshalve
geschiedde; schoon hoog in maatschappelijk aanzien,
kon zij niet bogen op overheidssteun en bleef het bij
incidentele hulp aan enkele zeer geachte letterkundigen.

Zo was het begin van de kunstpolitiek, fragmenta-
risch, onsamenhangend. Zij paste niet alleen in de
maatschappelijke situatie, doch ook in het geheel van
de inzichten over de overheidstaak in het maatschap-
pelijk leven. Van algehele staatsonthouding is de
liberale negentiende eeuw schoorvoetend tot steun aan
initiatieven uit de burgerij gekomen.

En nog heden ten dage worden vele kunstdebatten
beheerst door die allengs onhoudbaar geworden en
op andere gebieden ook theoretisch al verlaten tegen-
stelling tussen overheid en particulier initiatief.

Wie de budgets voor de kunst bestudeert, vindt nog
duidelijk de sporen van hun ontwikkelingsgang. Ster-
ker nog: ook nu nog zijn het de geïnstitutionaliseerde
terreinen in het kunstleven, die van de na-oorlogse
ontwikkeling in de kunstpolitiek het meest profiteren.
Ook nu nog wordt - men denke aan de letterkunde -
het particulier initiatief van de uitgever als een on-
aantastbaar heiligdom ontzien. Het denkbeeld, om de
staatsuitgeverij te belasten met de uitgave van goed-
kope klassieken uit de Nederlandse literatuur - toch
een stukje kunstpolitiek - zou (thans nog) te revo-
lutionair zijn om te worden verwezenlijkt.

Daarom mag gesteld worden, dat het gehele gebied
van de kunst laboreert aan beperkingen, die stammen
uit een voorbije periode, toen de wederzijdse door-
dringing van staat en maatschappij nog nauwelijks was
begonnen, toen de overheidstaak liberaal (let wel:

167



negentiende-eeuws liberaal) werd gezien. Wij kunnen
binnen die beperkingen nog een eind verder, doch
-alleen kwantitatief. Op de weg naar een geheel nieuwe
benadering van de kunstpolitiek hebben wij nog maar
enkele schreden gezet. Daarvan kan niemand een ver-
wijt worden gemaakt. Wie dat zou willen doen, be-
ginne met de hand in eigen boezem te steken en zich
af te vragen, of hij zelf de fantasie en de geestkracht
heeft, om een Nieuwe Politiek uit te stippelen. Wij
zoUden onszelf en elkaar pas een verwijt kunnen ma-
ken, als wij niet zouden inzien, dat het einde - om
niet te zeggen: de impasse - van de huidige weg in
zicht is.

4

De kunst in de samenleving - dat is het object
van de kunstpolitiek. Wat is er niet in een eeuw tijds
veranderd in kunst en maatschappij, dat ook op de
vorm van de politiek invloed heeft. In de kunst: een
verbreding van de creatieve mogelijkheden (film), een
grote snelheid van opeenvolgende oogmerken en me-
thoden, een fabelachtige pluriformiteit - misschien
het meest kenmerkende van de kunst van heden. Ik
stap terstond van dit onderwerp, dat het mijne niet is,
af. In de maatschappij: welvaartsvermeerdering, ver-
breding van de participatie aan de welvaart, econo-
misch, sociaal en cultureel, een formidabele commu-
nicatie.
Is er ook iets veranderd aan het beleven van de

kunst? Is het een vergissing, te menen dat de negen-
tiende eeuw, voorzover hij in zijn toplaag met de kunst
leefde, een geheel andere benadering had van het feno-
meen dan wij? Hangt dat ook samen met de verande-
ringen in de kunst zelf? Verlangen wij naar, of hebben
wij de illusie van een sterk persoonlijk, een haast
existentiëel ervaren van kunstuitingen? Wat weten wij
eigenlijk van de sociaal-psychologische processen, die
aan de kunstbeleving ter grondslag liggen?
Wat bedoelen wij met "de kunst in de samenleving?"

Dat de mensen met de kunst leven, dat zij hen interes-
seert, dat ze erdoor worden geamuseerd, geschokt, dat
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zij hen behaagt of ontstelt. Een eindeloze reeks van
mogelijkheden biedt de confrontatie met wat wij kunst
noemen. Laten we ze alle bundelen in die éne zegs-
wijze: de kunst in de samenleving.

Het beleid dat wij tot dusver hebben gevoerd, was
door zijn oude beddingen niet in staat om van die
zegswijze veel meer te maken dan een leus, waarvan
tallozen zich tamelijk gedachteloos hebben bediend,
als politieke wijsheid of als alibi voor dadenloosheid.
De samenleving heeft zich namelijk op tal van punten
geheel terzijde van de kunst ontwikkeld. De p~ci-
patie van geheel nieuwe groepen der bevolking richtte
zich op heel andere dingen dan op het deelhebben aan
kunst. Nu komen de bromfietsen, wasmachines en tele-
visietoestellen. Inderdaad, daar komen ze - maar niet
in de zin, waarin autobezitters (bezitters van grote
auto's) daarover vaak spreken. Alle wonderen der
techniek, dank zij een stuk welvaartsvermeerdering en
veel gehuwde-vrouwenarbeid binnen het bereik van de
arbeidersklasse gekomen, maken het mogelijk, meer
vrije tijd te hebben, minder moe te zijn, vaker naar
buiten te gaan. De radio en nu de televisie geven bo-
vendien kansen op deelneming aan de cultuur (in de
ruimste zin), waarvan vorige generaties niet konden
dromen. En de verkoop van televisietoestellen bewijst,
met welk een gretigheid die kansen worden gegrepen.
Wat voor de arbeidersklasse geldt, geldt mutatis mu-
tandis ook voor andere groepen. De maatschappelijke
ontwikkeling heeft kansen geboden op een doorbraak
uit de tachtig-urige werkweek naar alle richtingen:
welvaart, onderwijs, cultuur. Een van die richtingen is
de kunst. Onze kunstpolitiek benut die kansen niet,
althans zeer onvoldoende. De publiciteitsmiddèlen, de
radio en de televisie leiden een eigen leven, lang niet
altijd terzijde van de kunst, wel terzijde van de kunst-
politiek. De onderwijshervormingen geven slechts hier
en daar, doch allesbehalve stelselmatig, aanknopings-
punten bij de opvoeding tot belangstelling voor de
kunst. En die opvoeding, het bieden van kansen voor
wie wil (want kan), dat is toch de quintessens van het
plaatsen van de kunst in de samenleving?
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Er doen zich in de samenleving grote bewegingen
voor. Het particulier initiatief weet dat maar al te
goed. Er is een complete teenagers-markt ontstaan. Na
de wasmachines enzovoorts kwamen de recorders. De
scooters worden haast verdrongen door de kleine
auto's. Dit alles is nauwkeurig geregistreerd. Een ver-
gelijking van de huishoudrekeningen van gezinnen van
de jaren 55/56 en 59/60 is in dit opzicht onthullend.
(Sociale maandstatistiek C.B.S. juli 1961). Het aandeel
voeding, kleding, en woning in de budgets daalde. De
rubriek "ontspanning" geeft een stijging te zien, ver-
oorzaakt door hogere uitgaven voor vakantie, radio en
televisie, in de rubriek" verkeer" stijgt het aandeel voor
bromfietsen, auto's. De rubriek "ontwikkeling" daalt
(van 23%0 tot 18%0). Ziedaar de trend in het uit-
gavenpatroon van hand- en hoofdarbeiders (gezinnen
van 4 personen) met een bruto-loon beneden de sociale
verzekeringsgrens. De voortdurende daling van het
tol1eel- en concertbezoek krijgt hierdoor wel enig reliëf!
Willen die mensen dan niet? Ze willen alles - als
hun duidelijk wordt gemaakt, dat ze het kunnen.

5

(Maar wij weten immers niet, waarom anderen wel
naar de schouwburg gaan? "Omdat het hen interes-
seert". Dat is haast een tautologie. Wat zijn de be-
weegredenen, waarom iemand naar een concert gaat,
of naar een toneelvoorstelling? We weten het nauwe-
lijks en gelukkig staan we daarin niet alleen: in het
cultureel informatiebulletin van de United States In-
formation Service van 14 februari 1962 kunnen we
lezen, dat eigenlijk niemand weet, waarom het theater-
bezoek op Broadway terugloopt. Zo weten wij ook
niet, waarom bij ons het theaterbezoek minder wordt.
Wij weten vrij zeker, dat het publiek ouder wordt,
kleiner van omvang en dat onvoldoende nieuw publiek
toestroomt. Wij zien, aan de andere kant, een enorme
verbreiding en opleving van het muzikaal amateurisme,
als het maar geen koren zijn. Wij weten maar al te
goed, dat velen geld hebben voor een boek, maar het
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niet kopen. Waarom? Afgezien van een paar recente
onderzoekingen weten we eigenlijk van de processen,
die aan het "culturele leven" zijn gestalte geven, bitter
weinig. We weten nog niet eens precies, over kunst-
zinnige vorming gesproken, welke activiteiten, creatief
en receptief, het meest passend zijn voor de verschil-
lende leeftijdsgroepen om een optimaal effect te be-
reiken.)

6

Als we de kunst meer dan een gemeenplaats in de
samenleving willen geven, moeten we eerst weten wat
we onder kunst en "deelhebben aan het kunstleven"
verstaan. Dat is beslist iets anders, dan een abonne-
ment bij een kunstkring hebben. Dit zal ons leiden
tot een geheel nieuwe benadering van de publieks-
organisatie. En zeker tot een herwaardering èn een
heroriëntatie van het amateurisme.
We zullen vervolgens naar middelen moeten zoeken

om de kunstwerken in de samenleving te realiseren,
zichtbaar te maken. Daarvoor is eerst nodig, dat ze
worden gemaakt. Kunstenaars moeten daartoe gelegen-
heid hebben. Toneelspelers krijgen die gelegenheid.
Componisten en letterkundigen ternauwernood, alleen
om de fictie dat men - in ons land! - van dat vak
moet kunnen bestaan. Als wij vinden, dat zij - en
anderen - nuttig werk doen, moeten we hun daarvoor
betalen, afgezien van het economisch rendement. Met
onderwijzers doen we niet anders - tenzij we vinden,
dat het onderwijs in de samenleving nu eenmaal een
heel andere plaats dan de kunst ... maar dat vonden
we immers niet? Dat is toch ons uitgangspunt, niet
zomaar een leus!
Als die kunstwerken er zijn, moeten we ze beschik-

baar stellen zonder te eisen, dat ze hun rendement op-
brengen. Dat doen we met concerten ook niet. Waarom
zouden we het met de film wel doen? Waarom moeten
we in de krant lezen (Algemeen Dagblad, 15 februari
1962) dat een filmdirecteur het "anders gaat doen",
omdat naar een paar goede films slechts 15% van het
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grote-stadspubliek kwam kijken en in de provincie
geen sterveling kwam? Bovendien: we subsidiëren toch
al? Waarom dan niet de hele amortisatie voor onze
(collectieve) rekening genomen?
We zullen korte metten moeten maken met de

legende van de tedere verhouding tussen overheid en
particulier initiatief. In de economie zijn we allang af
van het denkbeeld, dat particuliere bestedingen ten
laste van particulieren en collectieve ten laste van "ons
allemaal" komen. Alles wat we tot stand moeten bren-
gen dient te geschieden door samenwerking van inge-
zetenen van het Koninkrijk, ieder naar zijn verant-
woordelijkheid: de een is minister en weegt daarom het
ene belang tegen het andere af, de ander is kunstenaar
of manager en levert het product. Ten opzichte van de
zaak, waar het om gaat: het plaatsen van de kunst in
de samenleving, hebben beide een even grote verant-
woordelijkheid en eenzelfde recht van initiatief.
En dan zullen we ons vooral duidelijk voor ogen

moeten houden, dat voor de verwezenlijking van ons
toekomstig programma geld in voldoende mate aan-
wezig is. Men kan zonder enig bezwaar het budget
vervijfvoudigen - althans bij het rijk - zonder dat
aanzienlijke verstoringen van het evenwicht optreden.

7

Men kan allerlei fraaie substantiva bedenken voor
de eigenschappen, die nodig zijn, om uit het huidige,
provisorische stadium van de kunstpolitiek in het meer
definitieve te komen: fantasie, durf, creativiteit, enzo-
voort. Ik gebruik ze maar liever niet, om ook de schijn
te vermijden dat de politici kan worden verweten,
over deze eigenschappen niet te beschikken. Ze zijn,
evenals talenten in de kunstwereld, vrij redelijk over
alle groepen, beroepen en politieke richtingen verdeeld.
Ik geloof, dat een hernieuwde bezinning op wat wij in
het politieke bedrijf nu eigenlijk onder cultuur moeten
verstaan, op doeleinden en methoden van de cultuur-
politiek op korte termijn nodig is. En ik geloof, dat
- om ons doel te bereiken - de kunstpolitiek uit de
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vaak vruchteloze dialoog tussen overheid en kunste-
naar moet worden getrokken en dat de kunst ook in
die zin midden in de samenleving moet worden ge-
plaatst, dat sociologen, sociaal-psychologen en sociaal-
pedagogen zich met onze. vraagstukken gaan bezig-
houden.

ROEPSTEMMEN

Wanneer de Nederlandse kunstenaars willen, dat na de oorlog
hun maatschappelijke en artistieke belangen behoorlijk behartigd
worden en dat er in Nederland een gezond en bloeiend kunstleven
zal zijn, dan dienen zij zich nu te bezinnen op de mogelijkheden
die daarvoor aanwezig zullen zijn ...

1943. Illegaal dossier (zie Fed. blad, 5 mei 1954) .

. . . . . ook de Nederlandse kunstenaar herademt, hij kan zich weer
uiten, weer tentoonstellen, weer publiceren, weer bouwen, weer op-
treden. Hoe zal hij die herwonnen vrijheid gebruiken? .Voor velen
staat één ding vast: anders dan voor 1940. En dat wel: ten eerste
omdat zij van de overheid een andere houding tegenover de kunst
verwachten, waarbij niet langer de noodlijdende kunstenaar voorwerp
van steun, maar een gezond kunstleven voorwerp van regeringszorg
zal zijn.

1945. Bevrijdingsmanifest v. h. Voorbereidend. Comité
. der Federatie.
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j. Meulenbelt

OVER VERTICALE CULTUURSPREIDING

De uitdrukking verticale cultuurspreiding geldt de
wenselijkheid, dat de voortbrengselen van de cultuur
onder de aandacht worden gebracht van al diegenen
van hoog tot laag, die daarvoor belangstelling kunnen
hebben doch er zonder aansporing niet of nauwelijks
toe zullen komen deze belangstelling op te brengen.
De even duidelijke als onjuiste uitdrukking is in zwang
gekomen nadat de wenselijkheid van cultuurspreiding
in de eigenlijke zin van het woord - d.w.z. horizon-
taal, geografisch, regionaal - was erkend door kunst-
bedrijven, kunstenaarsorganisaties, kunstenaars, poli-
tieke partijen en overheden.
Duidelijk lijkt mij de uitdrukking verticale cultuur-

spreiding in zover zij zonder omhaal aangeeft, dat
"de cultuur" van boven, waar zij geacht wordt te be-
staan, naar beneden, waar zij geacht wordt te ont-
breken, behoort te worden doorgegeven. Onjuist lijkt
zij mij in zover zij een contradictio in terminis bevat.
Men zou haar om die reden door de eveneens in. ge-
bruik gekomen term "sociale cultuurspreiding" kunnen
vervangen, ware het niet, dat deze term twee woorden
bijeenbrengt (sociaal, cultuur), die in hun samenhang
reeds zwaar zijn belast en bovendien het hoofddoel
- de bemiddeling van de kunsten - al te zeer uit
het oog zouden doen verliezen.
De redactie van dit maandblad voor cultuur en

politiek heeft voor deze gelegenheid de termen uit de
ondertitel samengevoegd tot: cultuurpolitiek. Ik zal
het vraagstuk van de verticale cultuurspreiding schet-
sen als een object van gemeentelijke cultuurpolitiek,
d.w.z. er over schrijven voor zover het bestuur van
een Nederlandse stad ermee in aanraking komt of kan
komen. Met voorbijgaan van de materiële, de sociale,
de zedelijke en de verstandelijke cultuur zal ik mij
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beperken tot de aïtistieke. Intussen behoeft men daar-
onder niet alleen te verstaan de prestaties en producten
van kunstenaars, maar kan men cr ook onder rekenen
de verworvenheden (wooncultuur, vormgeving) en
activiteiten (amateurisme, vrije expressie), die direct
of indirect van de arbeid van kunstenaars afhankelijk
zijn. Overigens zullen in het gegeven kader tal van
zaken slechts kunnen worden aangeduid en moeten
andere, met name de letterkunde waarmede, afgezien
van de subsidiëring van bibliotheken, slechts enkele
grote gemeenten een vermeldenswaardige bemoeienis
hebben, onbesproken blijven.
Een modern stadsbestuur gaat er van uit, dat de

bevolking zich in meerderheid te weinig aan de kunsten
gelegen laat liggen en dat het gelden en energieën
beschikbaar moet stellen opdat zoveel mogelijk in-
woners in de gelegenheid zullen komen om in de
rijkdommen, die de kunsten te bieden hebben, te delen.
Aangezien de "ontmoetingen tussen kunst en publiek"
zich vooral in plaatselijk verband plegen af te spelen,
is het onder de overheden vooral de gemeentelijke
overheid, die zich met het vraagstuk der verticale
cultuurspreiding bezighoudt. Wij zullen hieronder zien,
dat de daarvoor benodigde apparatuur en methodiek,
ondanks het vele dat vooral enkele grote gemeenten
sinds enige decennia op het gebied van de kunsten
hebben gedaan, nog in het begin van hun ontwikkeling
zijn - óók in die gemeenten.

Historie
Het is precies honderd jaar geleden, dat de gemeente

Haarlem de primeur had van een eigen initiatief tot
oprichting van een kunstinstelling en wel in de vorm
van een in het stadhuis ondergebracht museum, dat
berustte op de ordening van eigen bezittingen (1862).
De in hetzelfde jaar op het Haagse stadhuis geboren
instelling, die eveneens in 1962 haar eeuwfeest viert,
had het karakter van kunstinstelling toen nog niet.
lot dan toe beschikte slechts de gemeente Rotterdam
(sinds 1849) op de bovenverdieping van het voor-
malige Gemeenelandshuis van Schieland over een
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kunstmuseum, bestaande in de haar door F. ]. O.
Boymans nagelaten verzameling, maar de vestiging
ervan was niet van haarzelf uitgegaan. Het Rotter-
damse voorbeeld werd door Amsterdam (Fodor, 1863),
het Haarlemse door Leiden (1869) gevolgd.

Evenwel was de eerste ambtenaar, die in meer alge-
mene zin met taken op kunstgebied werd belast en in
meer algemeen ambtelijk verband tewerk werd gesteld,
niet een functionaris in dienst van een gemeente, maar
een in dienst van het rijk. De eerste representant van
het- type, dat men later in de wandeling "referendaris
kunstzaken" is gaan noemen, was de legendarische
jhr. mr. Victor de Stuers: de man die in 1873 de
vaderlandse onverschilligheid ten aanzien van monu-
menten en kunstvoorwerpen op striemende wijze in
De Gids hekelde, met het merkwaardige gevolg, dat
hij door de minister van binnenlandse zaken... in
dienst werd genomen.

Ik zie het mede als een gevolg van de vroegere
onthouding, dat De Stuers en de zijnen het officiële
vandalisme ten opzichte van de erfgoederen z6 hard-
nekkig en totalitair moesten bestrijden, dat er geen
aandacht voor andere denkbare taken op overschoot.
De Stuers zelf schreef in 1875 in zijn Da eapo: "Ik ben
overtuigd, dat de kunst in de regel niet gebaat wordt
door het uitgeven van 's lands penningen tot aankoop
van schilderijen van levende meesters of het doen van
bestellingen, wanneer daarbij het denkbeeld van aan-
moediging op de voorgrond staat". De grote aandacht,
die aan de kunst van het verleden werd gewijd, heeft
gedurende lange jaren de overheidsbemoeienissen met
de cultuur eenzijdig, en daardoor onvoldoende, ge-
maakt. Wel werden er allengs meer gelden aan op-
leidingsinstituten besteed. Wel werd telkenjare de Prix
de Rome toegekend. Wel werden er later enkele aan-
kopen ter verfraaiïng van overheidsgebouwen gedaan.
Wel ook werden er subsidies gegeven aan enkele or-
kesten. Maar dat alles nam toch niet weg, dat het
cultuurbeleid eerder op een ver verleden dan op het
heden was gericht.

In 1863 kwam de wet tot regeling van het middel-
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baar onderwijs gereed. Onderricht in hand- en recht-
lijnig tekenen werd verplicht op hogere burgerscholen,
burger dag- en avondscholen, tekenscholen, ambachts-
scholen en industriescholen. De uit het academisme
voortvloeiende tekentrant, die naar de huidige opvat-
tingen te kenschetsen zou zijn als een anti-expressie,
werd bevorderd uit overwegingen van nut. Ook bij
het beheer der weinige musea, als bewaarplaatsen van
kunst, lag de nadruk op het nut voor het onderwijs
in het algemeen en het kunstonderwijs in het bijzonder.
Met de wetenschap en het wetenswaardige had de
kunst de doceerbaarheid gemeen.
Jarenlang is de cultuurpolitiek door historiserende,

intellectualiserende en utiliserende opvattingen geken-
merkt geweest, die aan de behoeften van de snel groei-
ende bevolking voorbij plachten te gaan. Het tegen
het einde van de vorige eeuw opgebouwde referentie-
kader bleef tot voor kort de visie van gemeenteraads-
leden en onderwijsdeskundigen op de plaats van' de
kunst in de samenleving beheersen en nog treft men
een realistische kijk op de zaken slechts bij weinigen'
aan.

Het zou tot 1921 duren eer een gemeente het door
het rijk gegeven voorbeeld ging volgen. Het stadhuis
van Amsterdam was de eerste gemeentesecretarie waar
een functionaris voor de behartiging van het cultuur-
beleid werd aangesteld. De daaruit voortgekomen af-
deling kunstzaken is na de tweede wereldoorlog voor
de gemeenten Den Haag en Rotterdam een voorbeeld
tot navolging geweest. Kort geleden zijn op het voet-
spoor van deze "grote drie" enkele gemeenten zo onge-
veer dezelfde weg opgegaan: 1953 Eindhoven, 1954
Utrecht, 1955 Nieuwer-Amstel en Hilversum, 1956
Haarlem. Elders wordt de aanstelling van een specia-
list overwogen, of heeft men aan de naam van een
secretarieafdeling de aanduiding kunstzaken of cul-
turele zaken toegevoegd, evenwel zonder een des-
kundige van buiten aan te trekken. In Arnhem is de
hoofdambtenaar voor de kunsten tevens directeur van
de schouwburg.
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Situatie
Intussen ressorteren niet alle culturele zaken en in-

stellingen beleidstechnisch onder de jeugdige afdeling
ter gemeentesecreatrie. De culturele aangelegenheden,
die onder de zorg of bemoeienis van een stedelijke
overheid vallen, zijn groot in aantal en zij lopen in
hoge mate uiteen. De gemeente draagt verantwoorde-
lijkheid voor het historische stedeschoon (het onder-
houd van monumenten, torens, werven) en poogt
te zorgen voor de beheersing van de openbare ruimte:
door toezicht op de welstand van aan de openbare
weg op te richten of van daaruit zichtbare werken
(bouwwerken, reclames, straatmeubilair) en de op-
stelling van stedebouwkundige plannen. Zij besteedt
aandacht aan de verfraaiïng van het stadsbeeld met
kunstwerken en aan de versiering van de interieurs
van openbare gebouwen. Zij behartigt de cultuurcon-
servering in de vorm van het beheer van museumcol-
lecties. Zij exploiteert gebouwen (schouwburg, muziek-
zaal). Zij biedt huisvesting aan culturele instellingen
en aan kunstenaars. Zij verricht cultuurbemiddelende
taken ten opzichte van scholieren. Zij organiseert ten-
toonstellingen in haar musea en daarbuiten. Zij ver-
leent prijzen of andere onderscheidingen aan kunste-
naars. Zij geeft voorlichting, morele steun en service
aan instellingen en particulieren en stimuleert hun
activiteiten. Zij verleent subsidies en garanties aan
kunstbedrijven (orkest, opera, toneelgezelschap, ballet),
aan cultuurbemiddelende instellingen (volksuniversi-
teit, leeszaal, kunstkring), aan verenigingen op het
gebied van de amateuristische muziekcultuur (koor-
zang, blaasmuziek), aan beroepsopleidingen (conser-
vatorium, toneelschool, kunstnijverheidsschool), aan
instituten die lessen en cursussen geven (muziekschool,
vrije academie) enzovoorts.

Deze talrijke bemoeienissen zijn nog niet volledig
in het gemeentelijk bestel geïntegreerd en de vorm-
geving van de verhoudingen laat nog te wensen over.
De uitgaven voor de kunsten hebben geen eigen hoofd-
stuk in de gemeentebegroting: zij vormen met posten
voor volksfeesten, jeugdwerk en vele andere zaken de



bekende paragraaf 16 van het hoofdstuk onderwijs. De.
verantwoordelijkheden voor de gang van zaken bij de
kunstbedrijven zijn op een soms verwarrende wijze
over directies, stichtingsbesturen en gemeentebesturen
verdeeld. Er bestaan geen sluitende regelingen, die het
mogelijk maken inferieure kunstwerken aan gevels van
particuliere gebouwen te weren. Parkerende auto's
verknoeien de profielen van pleintjes, grachten en
straten en doen veel van de schoonheid van historische.
bouwwerken teniet. Hier en daar worden in scholen
mooie schilderijen binnengedragen, maar de kans is
gering, dat zij er opgewassen zullen zijn tegen te korte.
gordijnen en lelijke kleurstellingen in het interieur.
Kantoren zijn slecht ingericht, briefhoofden lelijk ge-
drukt. Hoge functies worden vervuld door mensen,
die geen notie hebben van wat er omgaat op cultureel
gebied. Wedijver tussen de steden heeft in kleinere
steden te grote gebouwen en geforceerde uitbreidingen
van orkesten tot gevolg, ten koste van meer urgente
culturele voorzieningen; De horizontale cultuursprei-
ding leidt tot versnippering van krachten op toneel-
gebied. De door Napoleon ten behoeve van de armen
ingevoerde vermakelijkheidsbelasting maakt in de wel-
vaartsstaat van vandaag in heel wat steden de ver-
strekte subsidies tot een farce. Veel tijd van leiding- ..
gevende functionarissen op kunstgebied gaat verloren
aan gecompliceerd commissiewerk.

Hoe is het nu in deze situatie met de verticale cul- :
tuurspreiding gesteld? De pleitbezorgers plegen stil-
zwijgend, of zelfs zonder het te weten, uit te gaan van
de veronderstelling, dat de kunst nuttig is. Wat dat
betreft lijken zij op hun voorouders uit de achttiende
en negentiende eeuw, die in de toename van kennis
het beste middel zagen tot het scheppen van een
betere wereld. Zij houden zich voor ogen, dat de kunst
de schoonheid en de ontroering levert, die voedsel zijn.
voor de geest. Het is daarom dat de kunst voor ieder':
een toegankelijk moet zijn en, voor zover zij dat niet
is, toegankelijk moet worden gemaakt. Met deze ver-
onderstelling, die zowel ouderwetse estheten ..als mo-
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derne kunstenaars onaangenaam is, zou men, hoe sim-
plistisch zij ook moge zijn, vrede kunnen hebben, ware
het niet, dat zij tevens lichtvaardig is en wezenlijke
problemen - de eigenlijke problemen van de verticale
cultuurspreiding - uit het oog doet verliezen.
De veronderstelling dat de kunst nuttig, d.w.z. voor

iedereen nuttig, is, heeft immers tot de opvatting geleid,
dat het er vooral om zou gaan de kunstevenementen,
met name die in schouwburg en concertzaal, voor
mensen met een smalle beurs financieel bereikbaar te
doen zijn en voor mensen met geringe ontwikkeling
door middel van geschreven of gesproken toelichtingen
verstaanbaar te maken. In deze opvatting vormen de
kunstevenementen en kunstproducten een categorie van
voor iedereen verkrijgbare goederen, waarvan de
essentie datgene is wat geprojecteerd kan worden in
het plattevlak van de taal. De ver-krijg-baarheid en de
ver-taal-baarheid, hoewel hallucinaties, worden daar-
mee tot hoofdeigenschappen van de kunst. De kunste-
naars zijn dienaren van het algemeen belang. Hun
werk is geslaagd voor zover het als een verrijking van
gemeenschapsbezit kan worden opgevat en voor zover
het "begrijpelijk" is.
De pleitbezorgers van de verticale cultuurspreiding

plegen veelal hun aandacht te beperken tot instellingen,
die ineen dikwijls ver verleden als vormen van aristo-
cratische en grootburgerlijke belangen zijn ontstaan, en
laten na zich af te vragen, waarom juist deze vormen
een aanvaardbaar cultureel rendement zouden opleveren.
Zij blijven zeggen, dat over smaak niet te twisten valt,
en geven de wansmaak gelegenheid de samenleving van
hoog tot laag en van noord tot zuid aan te tasten. Aan
een bevolking, die eeuwenlang slechts op gezag gods-.
dienstige en sociale gevoelens heeft aanvaard, kennen
zij zelfstandigheid toe op het gebied van de kunst, zich
er toe beperkend de ontwikkeling van het oordeels-
vermogen op de scholen aan ondeskundigen over te
laten. De cultuurbemiddeling (de georganiseerde acti-
viteiten waarmee de producten der cultuur aan een zo
breed mogelijk publiek worden aangeboden) vatten zij
vooral op als een zaak, die voorbehouden dient. te
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blijven aan het - daartoe te subsidiëren - particulier
initiatief, zonder zich er rekenschap van te geven, dat
in de huidige samenleving particulieren niet in de ge-
legenheid zijn op dit gebied initiatieven tot ontwikke-
ling te brengen wanneer niet een goed geoutilleerd
apparaat te hunner beschikking wordt gesteld.
Toch bespeurt men tekenen, die er op wijzen. dat

een verbetering van de verhoudingen op til schijnt te
zijn. Reeds zijn er - niet alleen in de grootste steden
- consulenten voor muziek en beeldende kunst, die de
deuren van een groeiend aantal scholen geopend
vinden. In verschillende steden komt door de zorg van
overheidsinstanties verbetering in de culturele publici-
teit, zo zelfs dat deze kan gaan concurreren met die
van het particulier - dat wil hier zeggen: commer-
cieel - initiatief. Het inzicht wint veld, dat de
methoden tot bemiddeling van de kunsten niet worden
geraakt door de levensbeschouwelijke vragen en dat de
bevordering van de kunsten niet voortkomt uit een
onjuist verlangen naar een samenbindende levensstijl.
Men begint te beseffen, dat de gemeentelijke overheid
naar haar aard op cultureel gebied niet opdringerig is,
zodat van haar geen "overheidscultuur" is te vrezen.
In de gemeenteraad van de stad waar ik werk bleek
overeenstemming van opvatting te bestaan omtrent de
belangrijkste gezichtspunten. Zo werd de gedachte
aanvaard, dat de particuliere organen der cultuurbe-
middeling niet alleen in financieel opzicht maar ook
in educatief en organisatorisch opzicht op de mede-
werking van de overheid zijn aangewezen, en dat het
noodzakelijk kan zijn van het gemeentebestuur im-
pulsen te doen uitgaan om in gebrekkige verhoudingen
tussen die organen verbetering te brengen.

Overwegingen
Evenwel betekent dit alles nog niet, dat de omvang

en de veelheid van de taken der cultuurbemiddeling
worden onderkend. Met de groei van de massa-media
neemt de wenselijkheid toe, dat het kunstlievende deel
van de bevolking niet alleen numeriek maar ook in
zelfbewustheid zal groeien. Het moet bij machte blijven
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als klankbodem van de kunstenaars te fungeren en als
.normgever in de kunst en kitsch consumerende samen-
leving op te treden. Reeds om redenen van sociologi-
sche .aard zal dus de cultuurbemiddeling erop gericht
.'.moeten zijn, dat het - op dit moment bitter kleine -
aantal zelfbewuste cultuurdragers gaat stijgen en blijft
stijgen. Nochtans zou het overdreven zijn te beweren,
..dat er. reeds veel kunstbevorderende gemeentelijke
overheden zouden zijn, die alles op alles zouden hebben
. gezet om de onmisbare nieuwe verhoudingen, organen
en methoden in het leven te roepen.
De actieve, welbewuste toeëigening van kunstuitin-

gen is overigens niet de enige vorm van kunstgenieting.
De bevordering van een min of meer passieve, niet-
intellectuele aanvaarding ervan is eveneens een doel,
dat de moeite van het nastreven waard is in een samen-
leving, waar de industrialisatie wel een sterke stijging
,van de welvaart maar vooralsnog geen stijging van het
,cultuurpeil teweeg heeft gebracht. Niet minder inten-
sief zullen daarom de maatregelen en activiteiten moe-
.ten zijn, gericht op de esthetische verzorging van de
woon- en werkmilieus, de verbetering van de atmos-
feer in de vrijetijdsbestedingsmilieus en de smaakvor-
ming met betrekking tot de massa-media.
De differentiatie van de bevolking vereist een zorg-

vuldige differentiatie van die maatregelen en activi-
teiten, maar Over het algemeen beseft men nog niet wat
hiervoor nodig kan zijn aan research, planning, orga-
nisatie, mankracht en methodiek. Het gaat hier om
de introductie van de kunsten in milieus, die daarvan
zonder intensieve overheidshulp vrijwel zeker versto-
ken zullen blijven. Men beseffe hoe gering vooralsnog
zelfs onder de beste verenigingsbestuurders, volksop-
voeders, jeugdleiders en schoolhoofden de affiniteit tot
de kunsten is en hoe onderontwikkeld de methoden en
middelen zijn, waarmee zij hun beschermelingen voor
de kunsten' pogen te interesseren.
Men beseffe vooral hoe groot de behoefte is aan

voorlichting, dat is: aan autoriteit. Wat wordt er ge-
daan om aan deze behoefte tegemoet te komen? De
samenstelling, functie en werkwijze van stichtingsbe-
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sturen en kunstraden zijn meestal niet van dien aard,
dat zij in het stadsmilieu op creatieve en geestrijke
wijze de culturele toon kunnen aangeven. In de advi-
serende commissies hebben deskundigen zitting, maar
hun stem dringt niet of nauwelijks door naar buiten en
hun oordeel wordt door de besturende colleges lang
niet altijd op prijs gesteld. Reeds in een stad van be-
trekkelijk geringe omvang komen de salarissen van
grote aantallen werkers (museumpersoneel, schouw-
burgpersoneel, musici, muziekschooldocenten enz.)
voor rekening van de gemeentelijke overheid, maar tot
de tewerkstelling van goed onderlegde, goed betaalde
buitendienst-functionarissen, die overal waar dat
wenselijk is met gezag en tact adviezen kunnen geven
in zaken van kunst, is het, op enkele hoopgevende uit-
zonderingen na, nog niet gekomen. Hoeveel gemeente-
besturen streven er daadwerkelijk naar om aan de be-
langrijkste plaatselijke kunstenaars een morele positie
te bezorgen, die hen in staat stelt hun gevoelens van
sociale minderwaardigheid te overwinnen? Waar rekent
men de weinige erudiete kunstkenners tot de voor-
naamste ingezetenen van de stad?

Intermezzo over de beeldende kunsten
Laat ons deze algemene beschouwing illustreren met

een intermezzo over die kunstsector, die het meest met
het dagelijkse leven is verweven en desondanks - of
is het: daardoor? - te lijden heeft onder een algemene
onverschilligheid. Het is een gemeenplaats te zeggen
dat onze cultuur, die eeuwenlang een woordcultuur
was, bezig is opnieuw een beeldcultuur te worden, en
daarbij te wijzen op het proces van vervisualisering
dat samenhangt met de ontwikkeling van de repro-
ductietechniek, de fotografie, de film en de televisie.
Bekwame filmdeskundigen, museumleiders en tv-recen-
senten laten niet na te waarschuwen, dat de esthetische
opvoeding in dit proces achterblijft. Toch zou men er
verkeerd aan doen van de opvoeders, met name van de
voorstanders van de integrale klassieke opleiding, te
verwachten, dat zij zich het taalkundige verband tus-
sen "aesthetica" en "waarnemen" z6 helder bewust
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.zouden zijn, dat zij hun pupillen terdege in de kunst
van het waarnemen, d.w.z. in het waarnemen van de
kunst, zouden oefenen.

Ik veronderstel, dat de onverschilligheid van zovele
onderwijzers en leraren het gevolg is van een onver-
mogen: de afwezigheid van het vermogen om kunst-
werken te zien in de eigenheid van hun materie, kleuren
en vormen. Wij mogen hen daar niet hard om vallen
aangezien zij kinderen zijn van hun tijd. Liever dan
wie dan ook verwijten te maken moeten wij ons af-
vragen, hoe de gemeentelijke instanties de onderont-
wikkelde gebieden van het onderwijs op een redelijk
niveau kunnen brengen. Ik denk, dat de oplossing
deels moet worden gezocht in het organiseren van
lessen, die enigszins lijken op de museumlessen - in
hoofdzaak voor lagereschoolkinderen - in Amster-
dam, al beschikt men dan niet in iedere stad over een
"Rijks" en een "Stedelijk" en al zijn niet overal kunste-
naars beschikbaar, die in staat zijn van het rondleiden
van schoolklassen een broodwinning te maken. In ver-
schillende steden zijn goede resultaten geboekt.

Los daarvan zou het aardig zijn als de voorstanders
van de integrale klassieke opvoeding, en al wie met
hen de esthetisc.he opvoeding van schoolkinderen ver-
waarlozen, zich eens begaven naar een museum als het
Museum voor Volkenkunde in Leiden - een onver-
dacht museum in een onverdachte stad - om zich
met behulp van voorwerpen uit afgelegen gebieden
enigszins in de kunst van het waarnemen te oefenen.
Zelfs de aanhangers van de heer J. M. Prange behoe-
ven daarvoor niet terug te schrikken. Men zal hen daar
immers geen Sandberg in de ogen strooien en niets
zullen zij er te duchten hebben van de internationale
samenzwering der kunsthandelaren en critici.

De lessen ter training van het oog en ter vorming
van de smaak zullen overigens weinig effect kunnen
sorteren, wanneer de deelnemers in het eigen school-
gebouw verstoken zijn van een welverzorgd milieu.
Natuurlijk zijn er tegenwoordig aantrekkelijke scholen,
waar bij de eerste inrichting aandacht is besteed aan
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de esthetische verzorging van het interieur. Evenwel
gaat het onderwijzende personeel dikwijls zozeer op
in zijn aan het leerplan verbonden arbeid, en heeft het
zo weinig begrip voor esthetische zaken, dat een goed
peil zonder hulp van buiten vaak niet te handhaven
is. Bij gebrek aan ruimte worden platenkasten en over-
tollig geworden tafeltjes in de gangen her en der neer-
gezet. Bij tientallen tegelijk zitten soms in overvolle
klassen ansichtkaarten, kalenders en uit tijdschriften
geknipte prentjes, al of niet door eigen werk van de
kinderen afgewisseld, van beneden tot boven tegen de
wanden, en zelfs tegen deuren en ramen, en dat alles
zonder arrangement, tenzij prikborden een zekere
ordening teweeg hebben gebracht.
Wat hier nodig is, is een helpende hand, op gezette

tijden te bieden door mensen, die van het vormgeven
van wandvlakken en het aanbrengen van schilderijen
hun vak kunnen maken zonder in de verleiding te
komen het werkplaats-karakter van de school aan te
tasten. Ik zie het als een culturele opgave van de
eerste orde de verzorging van de schoolmilieus zo wel-
dadig mogelijk te doen zijn. Zonder voortbrengselen
van de beeldende kunsten, met hun eigen vitaliteit, zal
het doel niet worden bereikt. Ik meen, dat men daarbij
niet moet gaan zoeken naar kunstwerken, die de kin-
deren door het "kinderlijke onderwerp" zouden "aan-
spreken", maar dat men wel moet vermijden werken
in de scholen te brengen, die hen pijnlijk, of om
andere redenen negatief, zouden treffen.

Intussen zijn de vorming en de ontwikkeling van de
smaak niet slechts een kwestie van waarnemen maar
ook van doen. Over de relatie, die er bestaat of be-
staan kan tussen het "in zich opnemen" en het "tot
uitdrukking brengen" - de relatie tussen impressie en
expressie, tussen kennen en kunnen - weten wij, on-
danks een overvloedige literatuur, weinig, maar dat
doet aan het feit niet af, dat er onder kunstenaars en
opvoeders communis opinio bestaat over de wenselijk-
heid dat zowel het een als het ander zijn kansen
krijgt. De bestudering van de wijze, waarop jonge
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kinderen in staat zijn zich anders dan in woorden te
uiten, heeft tot het inzicht geleid, dat zij althans in
aanleg beschikken over een natuurlijk gevoel voor rit-
men, harmonieën, contrasten, vormen en verhoudingen.
Voor zover zij niet onderworpen zijn aan de wansmaak
van volwassenen of milieu, schuwen zij instinctief een
combinatie van elementen, die aan elkaars wezen
vreemd zijn.

Met name geldt dit voor een beeldende expressie, die
tot stand komt met behulp van gevarieerd materiaal
onder deskundige leiding, en men mag aannemen, dat
deze expressie - op zichzelf waardevol met het oog
op de persoonlijkheidsontwikkeling en de beheersing
van het dagelijks leven - de kinderen de openheid
geeft, die hen later voor uitingen van beeldende kunst
ontvankelijk kan doen zijn. Reeds wordt op tal van
scholen, in vele steden, begrip voor de beeldende ex-
pressie gevonden. Intussen lijkt het voor de verdere
opbouw van een doeltreffende didactiek, en voor een
aanvulling van de mogelijkheden die op de scholen
worden geboden, wenselijk, dat in iedere stad van
enige omvang een instelling naar het voorbeeld van
De Werkschuit in Amsterdam tot stand wordt ge-
bracht.

Met dat al is de bemiddeling van de beeldende
kunsten een aangelegenheid, die ten aanzien van de
jeugd om een integrale vernieuwing vraagt. Haar aan-
dacht zal vooral ook op kwesties van kleur waarde,
factuur, materie, vorm e.d. moeten worden gericht. Het
is gewenst, dat aan de expositiezalen een uitnodigend
karakter wordt verleend en dat aan de musea zoveel
mogelijk de plechtstatigheid wordt ontnomen. De jeugd
moet ook waar mogelijk het inzicht worden gegeven,
dat de kunstgenieting niet een willekeurige tijdpasse-
ring is, maar dat de beeldende kunsten op tal van
wijzen opgenomen kunnen worden in het gehele be-
staan. Het vormgeven van de wandvlakken der eigen
kamer, het schikken van meubels, het herkennen van
een goede layout, het zijn allemaal vaardigheden, die
zonder een enigszins ontwikkeld kunstbesef niet goed
denkbaar zijn. Het kunstbesef nu zal op grotere
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schaal dan tot dusver het geval is geweest door deskun-
digen aan de jeugd moeten worden bijgebracht. De
gemeentelijke overheid kan in deze stimulerend werk-
zaam zijn en het apparaat verschaffen, waarop een
beroep kan worden gedaan voor het tot ontplooiïng
brengen van activiteiten in de scholen en daarbuiten.

Wat kan de gemeente verder in educatief opzicht
doen ter bevordering van de kunstzin van de bevol-
king? Het Utrechtse gemeentebestuur is van mening,
dat de algemene educatieve aspecten van de overheids-
taak mede betreffen het geven van richting aan de
culturele koopkracht van die delen der bevolking, die
door een tekort aan vorming blootstaan aan de agres-
sieve reclametechniek waarmee ontelbare producten
van wancultuur aan de man worden gebracht. Het
acht voorts de bemiddeling van de beeldende kunsten
een kansloze aangelegenheid wanneer zich niet alom
een gezonder smaakgevoel (ons volk investeert jaarlijks
millioenen in waardeloze wandversiering e.d.!) in het
eigen leefmilieu openbaart. Maar voorlopig blijkt toch
de bevordering van de wooncultuur een vraagstuk te
zijn met te veel facetten dan dat het alleen - of
vooral - door maatregelen van een gemeentebestuur
tot oplossing zou kunnen worden gebracht.

Dat de gemeente de juiste toon kan aangeven met
een zorgvuldige esthetische verzorging van de inte-
rieurs van openbare gebouwen wordt in theorie door
niemand betwist maar in de praktijk nog te weinig
waargemaakt. Van de behoefte aan een aantrekkelijke
kantoorruimte zijn slechts weinigen in de kantoren zelf
zich bewust. Dikwijls wordt nog de aankoop van
kunstwerken gemotiveerd als een vorm van steunver-
lening aan de kunstenaars, die immers "ook moeten
leven". Mede als gevolg van de toepassing van de
contraprestatieregeling is de neiging groot, bij te veel
kunstenaars tegen te lage prijzen te kopen. Is de
vraagprijs, door een zelfbewust kunstenaar genoemd,
aanzienlijk, dan wordt aanstonds het aangeboden
kunstwerk sub speciae aeternitatis bezien, dat wil
zeggen: gewogen en ten onrechte te licht bevonden.
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Kantoormeubilair en vuilniswagens schrijft men af,
maar een kunstwerk wordt geacht iets te zijn wat zijn
waarde nooit mag verliezen.

ZeIjwerkzaamheid
In het intermezzo over de beeldende kunsten ben ik,

zonder naar volledigheid in de aanduiding van aspec-
ten te streven, relatief wat breedsprakig geweest omdat
het mij gewenst leek, dat het probleemgebied van al-
thans één kunstsector bij wijze van voorbeeld onder de
loupe werd genomen. Ik keer nu naar de meer alge-
mene beschouwingen terug en wel met de vraag, in
hoeverre de zelfwerkzaamheid, waarvan reeds enige
vormen in het voorbijgaan ter sprake zijn gekomen,
door de gemeente kan worden bevorderd als een in
het kader van de verticale cultuurspreiding passend
middel tot bevrediging van de behoefte aan kunst-
uitingen en tot verhoging van de belangstelling voor
de professioneel beoefende kunsten. Dat de culturele
zelfwerkzaamheid in gemeenschapsverband (de ama-
teuristische beoefening van de muziek en het amateur-
toneel) reeds als een hoog georganiseerde vorm van
actieve vrijetijdsbesteding de hartelijke steun van het
gemeentebestuur verdient, is in dit artikel niet aan de
orde.
Ik geloof, dat er overeenstemming van opvatting

bestaat over de muziekbeoejening als een vorm van
toeëigening van de muzikale kunst en over de positie
van het amateurisme in het muziekleven. Wat het
eerste betreft: hoewel er ontelbare concertgangers zijn,
die geen instrument bespelen en geen partituur kunnen
lezen, en hoewel er ontelbare bespelers van instrumen-
ten zijn, die nooit een symfonieconcert bijwonen, mag
worden gezegd, dat op .muziekgebied de bevordering
van de zelfwerkzaamheid een vorm van kunstbemid-
deling is. De instandhouding dan wel subsidiëring van
muziekscholen, die gericht zijn op de algemene muzi-
kale vorming en de niet-professionele beoefening van
de muziek, kan men dan ook tot de belangrijkste ge-
meentelijke taken op kunstgebied rekenen (hetgeen
overigens allerminst wil zeggen, dat rijk en provincie
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zich afzijdig zouden moeten houden). In dit verband
wijs ik op het recente besluit van de gemeente Rotter-
dam, waarbij voor de beroepsopleiding en voor de
opleiding van amateurs afzonderlijke instellingen "in
het leven zijn geroepen.

Daarnaast zal de gemeente, al kan zij slechts een
beperkte invloed doen gelden op de interpretatie van
het leerplan, willen bevorderen, dat ook op de scholen
de nodige aandacht wordt besteed aan de zelfwerk-
zaamheid: van de improvisatie in zingen op de kleuter-
school tot het gezamenlijk musiceren op het gymna-
sium. Daartoe dient zij, gelijk reeds hier en daar is
gebeurd, een of meer consulenten voor het geven van
adviezen en aanwijzingen, en zonodig ook fondsen
voor de aankoop van instrumenten, beschikbaar te
stellen. Men zij zich bewust, dat het muziekonderricht
op de scholen, al is er vooruitgang te bespeuren, over
het algemeen nog erbarmelijk is.

Wat de positie van het amateurisme in het muziek-
leven betreft: de zangverenigingen zijn onmisbaar bij
het ten gehore brengen van passiemuziek en oratoria
(een in omvang afnemend repertoire) en kleinere koren
leveren door de uitvoering van motetten e.d. een spe':'
cifieke bijdrage aan het muziekleven. Sommige uit
amateurs bestaande symfonieorkesten treden in situa-
ties (bijvoorbeeld in ziekenhuizen) op, waar de be-
roepsorkesten niet kunnen komen, en brengen daar de
levende muziek aan belangstellenden, die anders niet
in de gelegenheid zouden zijn de muziek in concert-
vorm te genieten. Zelfs van de harmonie- en fanfare-
orkesten, die in het officiële muziekleven geen functie
vervullen en wier leden en publiek over het algemeen
niet beschikken over een dispositie voor concertbezoek,
kan men zeggen, dat zij een essentieel deel van de
muziekcultuur vormen - zo niet de basis dan toch,
met andersoortige ensembles, de periferie. Niet slechts'
kan de gemeente subisidies verlenen aan verenigingen
en gezelschappen, die door de inschakeling van royaal
te honoreren beroepsmusici naar vernieuwing van het
repertoire en een goed niveau streven, maar zij kan

189



ook het hare bijdragen tot de terbeschikkingstelling
van bruikbare repetitielokalen.

Ook in de sector van de danskunst kan van de
zelfwerkzaamheid worden gesproken als van een
aspect van de verticale cultuurspreiding. De amateu-
ristische beoefening van de dans kan een goed middel
zijn tot toeëigening van het ballet als theater kunst.
Wat de publieke belangstelling betreft steunt het ballet
voor een deel op leerlingen en oud-leerlingen van
dansscholen. Geen beroepsopleiding op kunstgebied
vooronderstel,: zozeer een vroeg begonnen amateuris-
tische beoefening als de beroepsopleiding voor ballet
- en dit ondanks de opvatting, dat het beoefenen van
de klassieke ballettechniek door jonge kinderen geen
aanbeveling verdient. Al met al kan het de taak zijn
van een stadsbestuur aan een of meer dansscholen
materiële dan wel morele steun te verlenen en controle
uit te oefenen.

In beschouwingen en rapporten pleegt men van het
amateurtoneel te zeggen, dat het niet alleen grote
waarde heeft op zichzelf maar dat het ook betekenis
heeft als een vorm van propaganda voor het officiële
toneel. Het komt mij voor, dat deze opvatting aan-
vechtbaar is. Eerder is het waarschijnlijk, dat het ama-
teurtoneel onder omstandigheden een nadelige invloed
heeft op het bezoek aan de voorstellingen van het
beroepstoneel. Zelfs kan het wel afbreuk doen aan het
begrip daarvoor. Zeker, er zijn toneelliefhebbers, die
als bezoekers van amateurtoneelvoorstellingen zijn
begonnen, zoals er ook beroepsacteurs zijn, die eerder
als amateur op de planken hebben gestaan. Ook komt
het voor, dat manifestaties van amateurtoneelgezel-
schappen het beroepstoneel er toe brengen, aan stukken
van bijzondere aard aandacht te wijden. Maar dat alles
betekent toch niet, dat het amateurtoneel in de verti-
cale spreiding van de toneelkunst een noemenswaardige
factor zou vormen.

De zelfwerkzaamheid op het gebied van het tekenen,
schilderen en boetseren onderscheidt zich van de tot
"het amateurisme" behorende vormen doordat zij niet
als deze essentieel een zelfwerkzaamheid is in gemeen-

190



schapsverband. De omvang van dit artikel laat niet
toe er nader op in te gaan. Slechts veroorloof ik me de
opmerking, dat ook hier het zelfdoen dikwijls. de
kunstgenieting in de weg staat.

Geen aandacht wordt hier besteed aan de schone
letteren, die vrijwel niet professioneel worden beoefend
en geen vormen van zelfwerkzaamheid kennen, die in
het kader van de cultuurpolitiek de aandacht van de
gemeentebesturen vereisen.

Middelen en methoden
Ik kom nu tot de vraag in hoeverre de gemeenten

een doelmatige toepassing van de middelen en metho-
den, die bij de cultuurbemiddeling worden of kunnen
worden gebruikt, kunnen bevorderen. In de eerste
plaats noem ik de publiciteit. De meeste gemeenten
plegen die over te laten aan de cultuurbemiddelende
instellingen, zoals die in de loop der jaren ter ver-
krijging van een subsidie tot haar zijn gekomen. Op
het eerste gezicht kan het schijnen, dat de gemeentelijke
terughoudendheid te dien aanzien terecht nog bestaat.
In werkelijkheid zijn er op zijn minst drie redenen te
noemen waarom zij niet meer verantwoord is. De
eerste is, dat de activiteiten van zulke instellingen
dikwijls worden geleid door figuren, die van de be-
middeling van de kunsten een liefhebberij, niet een vak
hebben gemaakt. Dit betekent, dat in de door de
commerciële reclame overspoelde stad de evenementen
en producten van de professioneel beoefende kunsten
over het algemeen door dilettanten aan de man worden
gebracht. De tweede is, dat de instellingen veelal als
vormen van groepsbelangen zijn ontstaan en dat zelfs
briljante bestuurders aan hun instelling het exclusieve
karakter niet kunnen ontnemen. De publiciteit ervan
spreekt te weinigen aan. De derde is, dat ook stichtingen,
die in meer dan één kunstsector werkzaam zijn, een
beperkte actieradius hebben, zodat reeds in een stad
van enige omvang de cultuurbemiddeling door ver-
schillende instellingen wordt behartigd. Niet alleen de
programmering van de evenementen maar ook de pro-
paganda ervoor kunnen zo verbrokkeld zijn, dat voor



een breder publiek niet voldoende onenteringspunten
beschikbaar zijn. In de stad beschikt alleen de gemeen-
te over de mogelijkheid om op het gebied van de
publiciteit coördinerend en aanvullend werkzaam te
zijn.
Omtrent komende evenementen in alle kunstsectoren

behoort gerichte informatie te worden gegeven aan
scholen, vakbonden, personeelsverenigingen, vormings-
instituten, universitaire instituten, buurt- en clubhui-
zen, verenigingen enz. Er zijn gemeentebesturen, die
bereid zijn grote exploitatietekorten van schouw-
burgen en concertzalen voor hun rekening te nemen,
zonder er aan te denken, dat alleen de gemeente in
staat is een - relatief weinig kostbare - centrale
informatiedienst te organiseren, die zich niet beperkt
tot het redigeren en verspreiden van een bulletin, maar
die ook. nauwe persoonlijke relaties met invloedrijke
figuren in alle levenskringen onderhoudt. Zulk een
dienst zal zich rekenschap kunnen geven van de dif-
ferentiatie van de bevolking naar generaties, gezindten,
beroepen en niveaus. Hij zal na kunnen gaan, in hoe-
verre de bestaande vormen, conventies en verhoudingen
voldoen en in hoeverre nieuwe moeten worden ge-
schapen. Hij zal onderzoekingen kunnen verrichten
of doen verrichten naar de gewoonten ("behoeften")
van het publiek en naar de invloed van constante en
incidentele factoren op de omvang van het bezoek.
Op grond van de daaruit te winnen inzichten zal hij
de 'producenten' (de directies van kunstbedrijven, ge-
bouwen en musea en de bestuurders van instellingen)
maatregelen kunnen voorstellen en de 'consumenten'
(verenigingen, scholen enz.) adviezen kunnen geven.
Voorlichting in verschillende vormen als hierboven

bedoeld zal alleen hen bereiken, die bereid zijn in be-
weging te komen. Grote groepen van de bevolking
zijn in cultureel opzicht niet mobiel te maken. Op de
gemeentebesturen rust m.i. de taak om allen, die ver-
antwoordelijkheid dragen voor de omstandigheden
waaronder bevolkingsgroepen leven en werken, voor
de gedachte te winnen, dat de woon- en werkmilieus in
esthetisch opzicht bevredigend behoren te zijn inge-
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richt. Gemakkelijk zal het niet gaan, maar ik ver-
onderstel toch, dat op de duur veel meer directies van
kantoren en bedrijven er toe zullen overgaan voor-
zieningen te treffen, wanneer zij daarbij kunnen reke-
nen op de intensieve steun van een apparaat van des-
kundigen, waarmede zij ook later in aanraking kunnen
blijven.
Hulp van gemeentewege dient m.i. eveneens te

worden gegeven aan niet-commerciële instellingen, die
invloed uitoefenen op de vrijetijdsbesteding, zonder in
eigenlijke zin cultuurbemiddelend werkzaam te zijn.
Ik denk hier, om een voorbeeld te noemen, aan de
talloze organisaties, die, met de beste bedoelingen
maar zonder deskundigheid, filmvoorstellingen geven
voor duizenden kinderen. Juist in die milieus gaat het
niet om "een stuk filmvorming", maar, veel simpeler,
om het treffen van voorzieningen, waardoor in de
programma's en in de atmosfeer verbetering wordt
gebracht.

Het zou te ver voeren in dit artikel aandacht te
wijden aan het clubhuis- en buurthuiswerk. Voor zover
het op niveau wordt verricht maakt het weliswaar
mede gebruik van middelen en methoden, die een rol
bij de kunstbemiddeling spelen, maar het is toch, hoe-
zeer het ook cultuurvormend is in algemene zin, daar
niet of nauwelijks op gericht. Intussen komt het me
voor, dat meer moet worden gedaan om de leiders van
dit werk, die slecht worden gesalarieerd en zich grote
inspanningen getroosten, nauwer bij het officiële kunst-
leven te betrekken. Anderzijds moet worden voor-
komen, dat zij het culturele paard achter de sociale
wagen zouden spannen. Overigens zou men in het
algemeen wensen, dat bij de sociale bewogenheid van
zovele voortreffelijke Nederlanders de kunstzin niet
verloren zou gaan of onderontwikkeld zou blijven.

Op de middelen en methoden, die bij de organisatie
van schoolvoorstellingen en het museumbezoek worden
toegepast, kan in dit artikel niet worden ingegaan.
In het voorbijgaan zijn hieromtrent enkele opmerkin-
gen gemaakt. In heel wat gemeenten wordt veel goed
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werk verricht maar veel ook blijft nog te wensen over.
Het komt me voor, dat dikwijls de neiging tot een te
intellectualistische aanpak het 'rendement' geringer
doet zijn dan mogelijk moet worden geacht. Niet
altijd heeft de propaganda een briljant en feestelijk
karakter en niet altijd hebben de voorbereidingen een
doelmatig verloop. Ik meen, dat het ten aanzien van
de kleine kinderen aanbeveling verdient, de ouders zo
mogelijk bij de voorstellingen te betrekken. De orga-
nisatoren dienen voor sleur en routine op hun hoede
te zijn. Wat met een wil tot vernieuwing kan worden
bereikt is enkele jaren geleden in Utrecht gebleken,
toen van het ene seizoen op het andere het bezoek aan
jeugd concerten tot ruim het drievoudige steeg en wel
als gevolg van een splitsing in leeftijdsgroepen en een
meer inspirerende berichtgeving.

Organisatie
Tot slot een enkel woord over het gemeentelijke

aandeel in de organisatie van de verticale cultuur-
spreiding. Ik heb dit artikel geschreven van de op-
vatting uit, dat wij ons in een historische fase bevinden,
waarin de geestelijke, sociale en technische voorwaar-
den zijn vervuld om tot een doelmatige bemiddeling
van de kunsten te komen. Ongetwijfeld zullen velen
het lezen als een pleidooi voor een bevoogding van het
kunstleven door de overheid. Misschien kan het slot-
woord ook hen doen zien, dat het hier om het tegen-
overgestelde gaat.
Hoe onvolledig en onsystematisch de gemaakte op-

merkingen ook zijn, zij kunnen mijns inziens toch tot
de conclusie leiden, dat de gemeenten bereid behoren
te zijn de verantwoordelijkheid op zich te nemen die
anderen niet kunnen dragen: de verantwoordelijkheid
voor een goed verloop van onmisbare activiteiten. Zij
zullen daartoe - de grote gemeenten elk voor zich, de
kleinere in samenwerking met elkaar en met de
provincie - voor een bruikbaar apparaat dienen te
zorgen. De werkzaamheden daarvan betreffen dan
niet slechts doeleinden, die tot de eigen verzorgings-
sfeer van de gemeente worden of kunnen worden ge-



rekend, maar ook doeleinden, -waarvoor particulieren
de verantwoordelijkheid dragen en blijven dragen.
Wat het laatste betreft: het culturele apparaat van

de gemeente behoort m.i. door middel van dienstver-
leningen er toe bij te dragen, dat bestaande en nieuwe
particuliere organen werkzaam zullen zijn ten behoeve
van de bevolking in al haar geledingen. Aan stichtin-
gen, verenigingen, jeugdorganisaties, comité's, scholen,
bedrijven enz. behoort de gelegenheid te worden ge-
boden voor culturele arbeid op het niveau van het
algemeen belang desgewenst de hulp in te roepen van
het gekwalificeerde personeel waarover het apparaat
van de gemeente beschikt. De grenzen, waarbinnen dit
gebeuren kan, zouden door de gemeenteraad kunnen
worden aangegeven in die zin, dat deze de algemene
criteria zou bepalen waaraan de te ondersteunen initia-
tieven behoren te voldoen. De met de leiding belaste
ambtenaar zou van geval tot geval moeten nagaan,
of een initiatief, waarvoor medewerking wordt inge-
roepen, aan deze criteria voldoet. Geen medewerking
zou hij kunnen verlenen in gevallen, waarin hij zou
twijfelen aan de bereidheid van de initiatiefnemers om
vóor hun initiatieven, en de resultaten daarvan, ver-
antwoordelijk te blijven.

De culturele voorzieningen in de moderne stad
vragen om overzichtelijke verhoudingen en een helder
beleid. Ik meen, dat het hier bedoelde apparaat als een
normale overheidsdienst kan worden georganiseerd.
Het heeft mijns inziens geen zin, tussen de volksver-
tegenwoordiging, die het beleid bepaalt, en de realiteit
van het stedelijke culturele leven een stichtingsbestuur
te schuiven, dat geen eigen bijdrage aan het culturele
leven kan bieden. De vraag, of een door particulieren
genomen initiatief terecht aanspraak maakt op ge-
meentelijke service, kan trouwens alleen door de
gemeente worden beantwoord. Daarbij komt, dat de
stichtingsvorm geen apparaat zou opleveren, dat vol-
doende tot de verbeelding zou spreken, zodat het
merendeel van de te helpen instellingen er niet eens
toe zou overgaan van de diensten ervan gebruik te
maken.
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Ik_pleit. voor de ,natuurlijkheid. van de opvatting,
dat althans; de. grotere' gemeenten naast hun service-
bedrijven in de materiële;-medische'en sociale sectoren
een vergelijkbaar"zij het veel kleiner, instituut in de
culturele ..sector behoren te .creëren.

ROEPSTEMMEN

Een zeer sterke decentralisatie is een gebiedende eis voor de
toekomstige kunstpolitiek en het lijkt gewenst, dat daartoe stimu-
lansen uitgaan juist van de centrale overheid. Men zal dan ook
ruimte moeten laten voor de financiële consequenties van zulk een
decentralisatie. De gemeenten met name zullen zich moeten kunnen
veroorloven om in veel sterker mate dan tot dusver uitgaven voor
de cultuur. te doen.

Ben Groenier, voorzitter der Federatie Cjubileumrede
bij het tienjarig bestaan, januari 1956).

Men moet voorzichtig zijn met de bewering, dat de culturele
behoeften zo gering zijn, zolang men geen steekhoudende bewijzen
van het tegendeel heeft. De radiocursus Openbaar Kunstbezit, die
formidabele prestatie van de beeldhouwer Wertheim, heeft in korte
tijd een ongekend aantal inschrijvingen geboekt.

Jan Kassies in het Federatie-blad van juni 1957.
Deelhebben aan culturele goederen is geen luxe maar zal steeds

meer als- een integrerend onderdeel van ,het volwaardig mensen-
bestaan _moeten worden, beschouwd. - Daarom zal steeds meer
nadruk komen te liggen ,op de cultuurpolitiek.

]. G. Suurhoff, voorzitter der P.v.d.A., maart 1961.
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Ben Groeneveld t
HET T0NEEL NA 1945

Het'Nederlandse'tbneel heèft zich'sedert de tweede
wereldoorlog totaal 'ge'wijzigd ...Er is meer algemene
erkenning voor de toneelspeelkunst<gekoinên,' die zich
o.a. uitdrukt in grote overheidssubsidies. De maat-
schappelijke status van' de torieelspelerv66r 1940 en
heden ten dage is een verschil van nacht 'en däg.
Het.is wellicht goed<allèreerst het.sóciàal'aspeët van

het toneel nader te bezien.
Zoals ik reeds schreef is er veel:meer ,övêrheidssteun,

die zich niet bepaalt tot rijksbijdrage en' grote'geméen-
te-subsidies. Zelfs de provinciale overheid. en tàl 'van
middelgrote en kleine gemeenten dragen hun ;steentjehij.
Hoe was deze steun v66r de oorlog? Kortweg

erbarmelijk. Alleen Amsterdam en .Den Haag
gaven behoorlijke subsidies aan de bespeler van
hun eigen schouwburg. De andere gezelschappen'krègen
weinig of niets. Vele malen staakten de betàlingen-der
salarissen en stellig niet alleen gedureride' de .zomer-
maanden. Vooral voor de niet-gesubsidieerde gêzel-
schappen was het bestaan uiterst moeilijk'en het is dui-
delijk dat voor deze troepen de aankleding van het
toneel een kostbare zaak was. Bovendien waren con-
tracten van tien'tot zeven maanden rege1..In de zomer-
maanden moesten de toneelspelers zelf 'maar zièn iets
te verdienen. Vaak denk ik nu nog aan die tijd terug
en het blijft een raadsel voor me hoe we toch aten en
ons door die zwarte maanden heen worstelden. Maar
laat ik er onmiddellijk bijvoegen de vreugde. in hêt
leven en 'in ons werk werd er niet door beïnvloed 'en
menige keer hadden we de grootste pret in de 'meest
pijnlijke 'financiële omstandigheden.
Ook het aanzien van de toneelspeler voor de'oorlog

was veel minder dan .tegenwoordig. Ik herinner me nog
wel, dat we plaatsen bezochten, waarvan de bevolking
ons zeer vijandig gezind was.
V66r 1940 werd ook van de censuur gretig gebruik

'gemaakt. De politie van vele plaatsen vroeg inzage
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van het manuscript, alvorens de voorstelling plaats
vond. Soms werd het zonder opgave van redenen ver-
boden, en men kon er dan een zgn. "besloten" voor-
stelling van maken. Dit betekende dan, dat de uitkoop-
.vereniging (de vereniging, kunstkring of organisatie,
die het gezelschap een bepaald bedrag voor het te ver-
tonen stuk betaalde) de voorstelling alleen voor haar
leden mocht geven.
. Hoewel dus verboden in het openbaar op te treden,
hief de gemeente toch de vermakelijkheidsbelasting
van de entreeprijzen. Ik zou zeggen, dat deze belasting
om het eens uit te drukken in de term van de toto-
discussie "besmet" geld was.

In een ander geval werden een aantal zinnen of
scènes geschrapt, vaak zo onlogisch mogelijk, waardoor
het verhaal van het stuk soms niet meer te begrijpen was.

Wanneer het te erg werd, bedankte het gezelschap
voor de eer àf in gezamenlijk overleg met de betrokken
vereniging werd de toneel avond een "besloten" voor-
.stelling.
. Ook gebeurde het, dat de regisseur of toneelleider op
het politiebureau werd ontboden. Ik had het voor-
recht dergelijke uitnodigingen te ontvangen en ik werd
soms ontvangen op eenwijze, alsof ik de bestaande orde
met een voorstelling omver wilde gooien. Zeer wan-
trouwend werd ik door een inspecteur aangekeken en
zeer indringend werden mij vragen gesteld.

Een komisch geval mag ik U niet onthouden. Het
was in de tijd van de muitenrij op de Zeven Provin-
ciën, dat ik ontboden werd op een politiebureau van
een vrij grote plaats in het westen des lands. Het toen-
malige gezelschap "De Jonge Spelers" speelde Prullen-
museum. Het stuk speelde op een school van een kleine
plaats:

Een jonge vooruitstrevende hoofdonderwijzer wil de
jongelui een aesthetische smaak bijbrengen. Maar daar
er in het plaatsje geen museum is om mooie voorwerpen
te kunnen bewonderen, legt hij uit, dat de mens om-
ring is met allerlei prullen zonder er zelf bewust van
te zijn. Hij draagt de kinderen op lelijke voorwerpen
te verzamelen, die ze in hun omgeving zien en gretig
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worden deze bijeengebracht in een kelder van de
school genaamd "Prullenmuseum".
Het schoolbestuur krijgt tal van klachten van de

ouders, omdat de kinderen vazen en prullen van huis
meenemen en bovendien omdat de ouders om hun
slechte smaak min of meer door de kinderen becriti-
seerd worden, althans door hun "kitsch-smaak" in hun
hemd worden gezet. Het gevolg is, dat het schoolbe-
stuur de onderwijzer schorst. Grote ontsteltenis bij de
jeugd en in een hevige scène aan het slot van het
derde bedrijf wil men eerst gaan staken, maar een-
maal gekalmeerd, besluiten de kinderen een school-
voorstelling te geven. Zij zullen dan de ouders uitno-
digen om eens extra de positieve kant van de school-
opvoeding te demonstreren in verschillende door hen
zelf geschreven teksten. Tot zo ver het stuk.
De inspecteur met het manuscript voor zich, deelde

mij mede, dat hij de opvoering van het stuk verbood
op grond van het feit, dat de kinderen in het stuk ook
al gaan staken! Zij moesten eerder een pak op hun
broek hebben! Dergelijke stukken waren funest voor
orde en tucht en het gezag moest de maatschappij
hiertegen beschermen. Hij ging nog enige tijd door met
welgekozen clichézinnen en toen ik hem onderbrak en
vroeg of hij het stuk werkelijk gelezen had, zei hij
volmondig ja! Dan hebt U stellig niet goed gelezen,
antwoorde ik hem, nam het manuscript en toonde hem
de bladzijde waarop de passage stond, waarin de kin-
deren besloten van staking af te zien en daarvoor in
de plaats een demonstratieve voorstelling te geven. De
inspecteur keek verbaasd op en werd door mij in het
nauw gedreven door hem nogmaals te vragen, hebt U
het stuk werkelijk gelezen? En daarop volgde dit merk-
waardige antwoord: U begrijpt toch wel, dat ik met
mijn eigen werk geen voldoende tijd heb om nauw-
keurig een toneelstuk te lezen. Ik vlieg met een vinger
de bladzijden door op zoek naar onvertogen woorden,
die àf de zede kwetsen, àf de orde kunnen verstoren.
En mijn vinger is blijven steken op de zin: we gaan
staken. Dit was mij voldoende om het stuk te verbieden.
Dit gebeurde werkelijk in het jaar 1933.
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Dit alles is nu voorbij. Vrijwel nooit vraagt de po-
litie meer om manuscripten. De reactie op Sartres'
"Le Diable et Le Bon Dieu" is van geheel andere aard.
Hier is de subsidieverlening door de overheid aan de orde.
Over dit vraagstuk straks nog meer. Maar de ge-

ruchtmakende "Beul" van voor de oorlog werd zuiver
op politieke gronden verboden door het rijk. Evenals
het stuk "Professor Mamlock".
Er moet nu heel wat geschieden wil heden ten dage

het rijk of lagere overheidsorganen een stuk verbieden
op zuiver politieke gronden.
Ik heb dit alles uitvoerig beschreven om aan te

tonen dat wij in Nederland op dit gebied gelukkig
niet meer zo benepen en angstig zijn. Er is dus stellig,
wat de status van het toneel betreft een aanmerkelijke
vooruitgang te bespeuren.
Toch blijft de vraag: is de kunstenaar nu werkelijk

veel vrijer geworden. Het spijt mij te moeten zeggen,
dat ik daaraan sterk twijfel. Met de subsidiëring van
het toneel zijn er ook veel meer invloeden van buiten-
af waar te nemen, die gevaarlijker kunnen worden
voor de groei en bloei van het toneel, voor de vrijheid
van het toneel, dan het politieverbod van vroeger.
Laat ons de structuur van het huidige toneel onder

de loupe nemen. De maatschappelijke vorm van een
gesubsidiëerd gezelschap is een stichting. Bespeelt het
gezelschap een gemeentelijke schouwburg, dan wordt
in de regel door de gemeente (i.c. de wethouder van
kunstzaken, stellig na overleg met de commissie van
bijstand, gevormd door leden uit de gemeenteraad) een
stichting in het leven geroepen.
Burgers van maatschappelijk aanzien worden uitge-

nodigd in het stichtingsbestuur zitting te nemen. De
taak van zo'n bestuur is toezicht te houden op de gang
van zaken. Het vormt een trait d'union tussen over-
heid en artisten. Het is dus niet zo, dat aangezochte
personen gaarne een artistiek streven van de leidende
toneelfiguur willen steunen, er althans mee sympathi-
seren, het is veel eerder een rol van toeziend voogd,
die hen wordt opgedragen. Het werkwaardige is echter,
dat deze rol gespeeld mag worden zonder enige konse-
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kwentie of verantwoordelijkheid. Want mocht een be-
stuur al een eigen beleid willen scheppen, dan komen
er onherroepelijk botsingen met plaatselijke overheden
en het ministerie van 0., K. en W., die hier als onzicht-
bare machten onmiddellijk achter de stichting opdoe-
men. Van een werkelijke verantwoordelijkheid is alleen
sprake bij de toneelkunstenaar, die echter voortdurend
be- en veroordeeld wordt op vaak tegenstrijdige maat-
staven. Deze zijn vaak volkomen- vreemd aan zijn
artistiek vak en bedrijf. Met het vaststellen dezer maat-
staven bemoeien zich velen, van-op-straat-demonstre-
rende-jongelui, critici in de vele, vele dag- en week-
bladen tOt de raad van de kunst toe. De beslissende
figuren zijn de staatssecretaris en zijn ambtenaren en
de desbetreffende gemeenteraad.

Wie draagt in werkelijkheid voor het gehele toneel-
beleid op hoog niveau de verantwoordelijkheid?

De gemeenten, die door hun eigen belang met elkaar
botsen? Het rijk heeft wel wat te zeggen, maar door
zijn principe: eerst de gemeentelijke bijdragen, dan
volgt het rijk, wordt diens invloed verzwakt. Brengt
hier de Raad van de Kunst uitkomst met zijn adviezen?
Ze staat weerloos tegenover de geldgevers. Tegenover
een gemeentelijke of provinciale overheid, die zegt hier
is geld beschikbaar, geef mij wat geld erbij en ik richt
in mijn gemeente (of provincie) een gezelschap op.
Ogenschijnlijk een loffelijk streven, maar volkomen
gedreven door chauvinistische gevoelens die met de
toneelkunst weinig of niets te maken hebben en die het
gehele toneelbeleid nog meer in verwarring brengen.
Daarbij komt de kinderlijke begeerte niet minder te
willen zijn dan een grotere gemeente, m.a.w. het ge-
zelschap moet gelijk zijn aan de andere. En hiermee
komt een eigenaardig verschijnsel van deze tijd te voor-
schijn: alles moet op elkaar lijken. Is dit een vulgaire
interpretatie van democratie?

En met de bemoeizucht van zeer velen, blijft er
weinig ruimte over voor een werkelijk beleid ten aan-
zien van het dienstbe toon van de kuristenaar zelf.
Er is tenslotte geen wez~nlijk contact tussen kunstenaar
en geldgever, zoals dit vroeger wel het geval was bij
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een maecenas. Deze stelde n.l. belang in de kunstenaar
en zijn werk en wilde hem dus gaarne steunen in zijn
streven. Nu is er de overheid, de onpersoonlijkste aller
onpersoonlijkheden. Ik wil geen critiek uitoefenen op
personen, het ligt stellig niet aan gezagdragers en amb-
tenaren, het ligt aan het stelsel. Dit kan men het best
omschrijven als een conglomeraat van van elkaar afhan-
kelijke belangen, die toch weer elkaar tegenstreven en die
geen voldoende rekening kunnen houden met de waar-
achtige creativiteit van de kunstenaar. Dit is te meer
bedroevend, daar de overheid in het algemeen de kunst
wil bevorderen. Maar de normen zijn te algemeen en
veel te veel bepaald door buitenkantse en opportunis-
tische beweegredenen. Stelt de toneelkunstenaar eigen
normen, die hij naar zijn diepste overtuiging, eer en
geweten vaststelt en congrueren deze niet met het con-
glomeraat der tegenstrevende belangen, van hogere
en lagere overheden, dan valt hij onherroepelijk buiten
het subsidie-stelsel. Dit zou wel eens bijzonder be-
treUl'enswaardig voor de toneelkunst en de toneelcul-
tuur kunnen zijn.
Het rustige vertrouwen in een leider en zijn gezel-

schap, die iets wil realiseren in een door hem bepaalde
richting, die iets wil creëren ontbreekt maar al te vaak,
ondanks de goede bedoelingen van de geldgevers, in
dit geval de overheid. Een opdracht, een vaak van te
voren vastgesteld patroon, dat in de regel een navol-
ging is van een in Amsterdam historisch gegroeid to-
neelbeeld, wordt opgelegd. Ook al weer met de meest
goede bedoelingen, maar toch ook met een vaak vol-
komen misplaatste stedelijke eerzucht. En terwille van
die eerzucht staat men dan weer toe, dat een gezelschap
een artistieke krachtproef verricht, die vaak mislukt,
zelden ter plaatse aanslaat. Bovendien om de verwarde
situatie te completeren reizen de critici van alle grote
bladen overal heen om de volgende dag critiek in hun
krant te leveren. Dat is vaak ook een wens van de
desbetreffende artisten, maar het is volkomen duide-
lijk, dat de functie en het karakter van een gezelschap
in het oosten of zuiden des lands een geheel andere zijn
of althans moeten zijn dan die van het westen en ook
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in het westen liggen er belangrijke verschillen. Daar
houden de critici geen rekening mee en hun beoordeling
ligt bijna altijd in het vlak van de aesthetische zijde
van het toneel en de normen, die de critici hiervoor
aanleggen zijn volkomen subjectief.

Er wordt tegenwoordig nog een ander geluid ge-
hoord, n.l. dat van het streektoneel. De bedoeling hier-
van is publiek van kleinere plaatsen te transporteren
naar een grotere plaats. De reden is te vinden in het
feit, dat in die grotere plaats een beter geoutilleerde
schouwburg aanwezig is, waardoor grotere monteringen
beter tot hun recht komen.

Op het eerste gezicht volkomen plausibel. Bij nadere
beschouwing is dit standpunt alleen bij uitzondering
te aanvaarden, want zou men dit konsekwent door-
voeren, dan betekent dit onherroepelijk publiek verlies,
terwijl bovendien het eigen karakter van een gemeente
met zijn bepaald publiek wordt genegeerd. Het spreekt
vanzelf, dat van dit publiek slechts een klein gedeelte
bereid is in de winter een bus- of autotocht te onder-
nemen. Dan moet het gebodene wel zeer attractief
zijn! Ik vrees echter dat van een dergelijke publieks-
organisatie alleen b.v. Snip en Snap of My fair Lady
zullen kunnen profiteren.

Er is dus ondanks de gulle hand van de overheid een
zeer moeilijk toneel beleid ontstaan, omdat dit gegroeid
is uit allerlei tegenstrijdige belangen, waarbij bovendien
de toneelspelers van het eerste en het tweede plan en
die hier nog tussen liggen een geducht woordje mee-
spreken.

Hoe kan men nu komen tot een beter en waarlijk
toneelbeleid? Want als men zich hier op bezinnen wil,
dan zullen in de naaste toekomst de moeilijkheden nog
groter worden.

Op welke principes moeten m.i. dat toneelbeleid rusten?
rusten?
1. Op de erkenning, dat uit oogpunt van een waar-

achtig toneelniveau voor Nederland een "elite" ge-
zelschap zeer gewenst is.

2. Op de aanva.rding, dat in de andere gezelschappen
niet noodzakelijk de voorwaarde gesteld mag wor-
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den de beste krachten van het toneel in de tradi-
tionele zin naar zich toe te trekken. Ook zonder
deze krachten zijn gezelschappen van kwaliteit te
vormen, die verantwoorde voorstellingen kunnen
produceren om een eigen artistiek gezicht te tonen.
Het "elite" toneel bezoekt wel de grote plaatsen in

het land, maar reist minder dan de andere gezelschap-
pen. Het heeft de taak het grote repertoire te brengen
(klassieken en neo-klassieken).
Misschien zal van toneelzijde, speciaal van de kant

der zakelijke leiders het bezwaar geopperd worden,
dat er aan een dergelijk repertoire in Nederland bijna
geen behoefte is. Het zou betekenen, dat de heden-
daagse mens de cultuurerfenis afwijst. Dit is stellig in
zijn algemeenheid niet waar, maar dit repertoire moet
niet op de markt tussen allerlei andere stukken ge-
plaatst worden. Hier ligt een taak van de overheid,
van groot tot klein, om dit repertoire aan te moedigen
en de opvoeringen mogelijk te maken. Een juist en
verstandig beleid in gezamenlijk overleg kan stellig tot
merkwaardige successen leiden. Maar men moet willen
en men moet doen.
Ten aanzien van het tweede punt het volgende:
Het doel van deze gezelschappen is goed en ver-

zorgd toneel te brengen in het gehele land. Ik wil voor
het Haagse gezelschap een uitzondering maken. Dit
gezelschap is met Den Haag vergroeid en heeft een
eigen publiek en repertoire.
Het is verstandig voor de artistieke werkzaamheden,

dat elk gezelschap over een eigen schouwburg kan be-
schikken. Verder moet gestreefd worden naar de ge-
dachte, dat elk gezelschap een eigen artistiek aanzien
heeft. Er moet verschil en nuance zijn, zo noodzakelijk
ook voor het levend houden van de artistieke strevin"'
gen. Het experiment moet hier ook zijn plaats hebben.
De artistieke waardering moet ontstaan uit begrip voor
de functie die elk gezelschap heeft. Gelijk gericht stre-
ven en eenvormigheid moeten m.i. vermeden worden.
Een soort wedstrijd wie de beste is, mag nimmer plaats
vinden. In de cultuur zijn de kwaliteiten volkomen
verschillende en moeilijk vergelijkbaar.
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De taken, die deze gezelschappen in hoofdzaak moe-
ten uitvoeren, kunnen in overleg met de desbetreffende
artisten vastgesteld worden. Ik geef enkele voorbeel-
den: een toneelgezelschap dat het familiestuk brengt,
een ander, dat graag het Nederlandse stuk bevorderen
wil; een gezelschap met een sociale tendens; een gezel-
schap, dat in hoofdzaak in kleine en middelgrote
plaatsen speelt voor een publiek, dat nog weinig of
geen toneel gezien heeft; een meer religieus gericht to-
neelgezelschap enz. enz. Er zijn stellig nog veel meer
taken te vinden.
Om alle misverstand te voorkomen, deze indeling

betekent niet, dat b.v. het "elite" gezelschap geen fa-
miliecomedie of b.v. geen Nederlands stuk meer mag
spelen. Maar deze soort stukken mogen de opbouw van
het grote repertoire niet in de weg staan. Sterker uit-
gedrukt: niet belemmeren. Dat ook hier de finan-
ciële zijde van invloed is, weet ik, maar bij een
planmatiger indeling van het toneelbestel zullen ook
voor deze moeilijkheden op de duur oplossingen ge-
vonden worden.
Ik maak mij geen illusie, dat overheid, Raad van de

Kunst en leidende toneelfiguren het toneel beleid aan-
stonds kunnen ombuigen. Dit is te begrijpen, waar er
zovele tegenstrijdige belangen liggen. Maar een frisse
aanpak is meer dan ooit geboden, wil het toneel niet in
de naaste toekomst nog meer in moeilijkheden komen.
Het gaat niet zozeer om de materiële zijde van het

toneel, die is voor een belangrijk deel opgelost, maar
het betreft hier een cultureel belang van de eerste orde,
de geestelijke, artistieke en ethische zijden van het toneel. 1
Er is vandaag een overheid, die bereid is geld te

geven en het toneel te steunen, maar die zich geplaatst
ziet voor allerlei problemen, waar zij als niet-deskun-
dige geen raad mee weet.
De toneelkunst heeft ook een ethisch aspect, dat als

een grensgebied van de religie beschouwd kan worden.
Er zijn een aantal voortreffelijke toneelartisten, die

bereid zijn alles te willen geven, maar die het onbe-
hagelijke gevoel hebben, dat er niet bereikt wordt, wat
er bereikt zou kunnen worden.
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De tijd is voorbij, dat men alles aan het toeval kan
overlaten met het vanouds bekende gezegde aan het
toneel "God zegene de greep". En de tijd is, meen ik,
ook voorbij, dat een toneelgezelschap een soort super-
market is, waar men van alles kan krijgen.
Meer differentiatie en meer nuance bij de gezelschap-

pen kunnen de rust opleveren, die noodzakelijk is voor
een werkelijke concentratie en die de opgezweepte con-
currentie naar gelijkvormigheid zal doen verdwijnen.
Men bewijst het toneel en de cultuur in het algemeen
een slechte dienst, wanneer men voortdurend zoekt
naar een compromis, dat tenslotte niemand bevredigt
en dat eigenlijk ook een onmogelijkheid is op artistiek
en ethisch gebied.
Bovendien sluipt in het compromis maar al te vaak

het rekeninghouden met eigen belangetjes, die allerlei
intriges weer tot gevolg kunnen hebben.
Er is overzicht en inzicht nodig, om geestelijk-

artistieke principes recht te laten wedervaren, waar-
door een potentiële verscheidenheid van het toneel kan
ontstaan.
Tenslotte wil ik mij in dit artikel niet uitspreken,

waar en bij wie het begin ligt van een nieuwe aanpak.
Ik vrees echter wel, dat het heel moeilijk zal zijn in
ons behoudend landje iets te veranderen. Wij leven
gemakkelijk voort in verhoudingen en met een visie,
die bepaald van gisteren zijn.
1 De toneelkunst heeft ook een ethisch aspect, dat grenst aan

de religie.

NASCHRIFT

Dit stuk van de betreurde Ben Groeneveld, nog
voor zijn ziekte in ons bezit gekomen, is zijn laatste
bijdrage tot de problematiek van kunst en volk, die in
practijk en in principe het vraagstuk was dat zijn leven
beheerste. Met geheel zijn kunstenaarschap en zijn
daarmee sterk verbonden sociaal gevoel, is hij hiervan
zijn leven lang, productief en actief, ook in het geheim
in de bezettingsjaren, vervuld geweest. Wij herdenken
hem met weemoed en dankbaarheid.
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]. B. Bakema

MENS OF MONOTYPE

NAAR EEN MEER GEVARIEERDE BOUWWI]ZE

Na 15 jaren wederopbouw en inhaalprogramma's
is in Nederland bezinning op een meer gevarieerde
bouwwijze van veel belang voor de komende 15 jaren.
Gedifferentieerde levensuitingen krijgen onvoldoen-

de vorm in de huidige bouwwijze. Daardoor voldoet
deze niet aan de eisen, die een volgende fase van de
Nederlandse democratische samenleving stelt en de
huidige bouwwijze zal daardoor geen stijl kunnen
worden en snel verouderen al lijkt ze nu ook soms erg
modern.
De vormen worden eenzijdig hierarchisch bepaald,

van boven naar beneden en niet simultaan in een
tweerichting verkeer.
De woonvormen zijn onvoldoende bijdrage tot ont-

wikkeling van samenlevings-structuur.
Financiële regelingen en speculatieve bouwsystema-

tiek bepalen momenteel in hoofdzaak de woonwijzen
in plaats van het levensbewustzijn van de mens, die
woont, daarin gelijktijdig te betrekken als belangrijk-
ste aanleiding voor het bepalen van woonvormen.
Openheid ontstaat meestal gemakshalve om puien te

monteren tussen dragende muren of door effect-over-
wegingen van buitenaf. Slechts zelden wordt openheid
en geslotenheid gelijktijdig verantwoord door het leven
van de mensen in en buiten het huis te betrekken in de
beslissing over vorm.
De zin van de ontwikkeling van onze samenlevings-

structuur mag echter slechts gericht zijn op de ont-
wikkeling van een menstype dat persoonlijk zijn ver-
antwoordelijkheid tot het totale leven leert kennen,
daarbij geholpen door techniek.
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Nooit kan het goed zijn, dat de menselijke ontwik-
keling zinvol zou zijn door navolging van administra-
tief-technische, economische wetten alléén.
Deze krijgen pas betekenis indien deze wetten dienen

om in harmonie te zijn met de totaliteit, die zowel
leven als dood omvat.

Slechts met religieus gevoel kan de mens deze
harmonie leren kennen.

De beschouwingen van uiteenlopende karakters als
Violet Ie Duc, Berlage, Morris, Rietveld en Corbusier
kregen betekenis, doordat deze mede blijk geven van
religieus gevoel.

De architect kan dit gevoel stimuleren door
ruimte zo te bepalen, dat door deze bepaling
(gebouwde vorm) de aandacht van de gebrui-
ker gericht wordt op de totale (onbepaalde)
ruimte, waarin alles is en wordt (Kosmos).

Doet hij dit niet, dan werkt hij materialistisch -
mechanisch.

Onze na-oorlogse uitbreidingen van steden
zijn meestal materialistisch-mechanisch en na
de inhaalperiode, die noodzakelijk werd door
schade en stilstand, tengevolge van oorlog,
wordt het noodzakeHjk hierover na te denken.

Onze stedelijke uitbreidingen worden nu hoofdza-
kelijk bepaald door de techniek van: grondverwerving,
financiering, administratie, aesthetiek, ternauwernood
door de techniek van het bouwen, en zeker niet door
een innerlijke noodzaak om met ruimtebepaling de
mens mogelijkheden te verschaffen om uitdrukking te
geven aan zijn steeds uitgebreider wordend tijd-
ruimtebegrip.
Dit laatste nu is juist een wezenlijk kenmerk van de

gemiddelde mens, die U zijn en ik.
De door ons gebouwde vormen zijn niet in
overeenstemming met de algemeen wordende
begrippen over ruimte en tijd.
Zoals een horloge dient om de tijd te kennen,
zou een huis kunnen helpen om de oneindige
ruimte te meten.

Juist voor de architect, die ruimtekunstenaar is zou
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het de inhoud van zijn leven moeten vormen om zo te
bouwen, dat de mens zich veilig kan voelen met de
totale (oneindige) ruimte, waarvan het bestaan steeds
meer deel wordt van zijn dagelijkse leven.

VEILIG JA .... dus geen kastelen meer om
uit te schieten, maar woonwijken zouden
enorme kastelen kunnen zijn met ontelbare
hoeken, gangen, kamers, pleinen en torens,
waarin voor duizenden mensen duizenden ver-

. schillende woonmogelijkheden zouden zijn te
vinden.

Inplaats daarvan krijgen die duizenden honderden
gelijke blokken met daarin als grootste variatie een
kamer of bed meer of minder.

Reeds bij de keuze van de woning wordt het
type van het gezin bepaald qua grootte.

De woningen zullen minder schematisch elkanders
bepáling moeten zijn. Er moeten weer geheime kamers
komen en onverwachte pleinen om weer te kunnen
voldoen aan zowel verstandelijke als emotionele be-
hoeften van de mens.

We zullen weer meer moeten leren begrijpen,
dat moerassen soms helderder water kunnen
bevatten dan gedraineerde polders, dat parken
niet alleen maar groenvoorziening zijn, maar
voor alles beleving mogelijk maken van aarde,
bomen, luchten, water, wind en horizon, dat
ruimte niet alleen begrijpelijk wordt door deze
te meten met kubieke meters en te bereizen met
maanschepen, maar altijd een oneindigheid zal
blijven, waarin "Ie petit prince" van Saint-
Exupéry zijn wonderen beleeft.

We moeten na de 1ge eeuwse speculatieve chaos in
stedebouw en architectuur weer leren ordenen door
middel van analyse en functieonderscheiding en zullen
dit moeten blijven doen terwille van onze planning-
maatschappij, maar het wordt wel tijd, dat we ons
gelijktijdig meer gaan bezinnen op de betrekkingen
tussen de door ons onderscheiden gebieden.

Om van de dingen weer te kunnen houden,
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zullen we de samenhang der dingen weer moe-
ten leren vorm geven.

Er zullen dan nieuwe vormen komen, nieuwer dan
de functionalistische en ouder dan de traditionalisti-
sche.

Menselijker dan de humanistische;
Goddelijker dan de godsdienstige.

Meer van alle tijden dan modern.
Meer voor personen
dan voor de massa.

De nood van onze tijd leren begrijpen is voorwaarde
voor herwaardering van de functie van de architec-
tuur.

Die nood is:
het uit elkaar vallen in huizenblokken met
mensen in statenblokken met landen.

De overgang van het ene naar het andere kenbaar
maken voorziet in een primaire actuele menselijke
behoefte.

Architectuur moet weer worden visuele communi-
catie over volledige zaken, waarin ook de dingen thuis
zijn, die we niet met commissie-rapporten kunnen
noemen.

Totale architectuur maken door b.v. woon- en
werkplaatsen, wegen en parken in elkander te ver-
vlechten als schering en inslag (met weeffouten omdat
we bij ons werk de wind hoorden of een ruimteschip
zagen voorbij gaan ... )

Wij zijn er klaar voor, dank zij de periode, waarin
we de draden weer hebben leren onderscheiden, waar-
door we nu weer kunnen weven. Maar het gaat er om
om weer een tapijt te maken.

Analyse en functie worden pas zinvol, indien ze
leiden tot vorm.

Het gaat om de herwaardering van de functie
van de vorm op alle levensgebieden en zeker op
het gebied van planning-stedebouw-architec-
tuur, die één kunnen zijn in totale architectuur
door de bemiddelende overgangsfunctie van
't begrip stedebouw.

Philosofen, economen, wetgevers, managers, plan-
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. ners, stedebouwers, architecten behoren aan één ronde
tafel hun specialisme te gebruiken om het volledige
leven vorm te geven, en met een simultane werkwijze
weer kastelen te kunnen bouwen voor hen, die nu de
riiàssale woningbouw krijgen, waarmee onze steden in
hoofdzaak bepaald worden.

Niet iedere specialist voor zich een stukje en daarna
de strijd over: wie en wat het belangrijkste was.

Ook niet langer mislukte architecten als stedebou-
wers, die daarna wraak nemen op hun-vroegere-metier-
beoefenaars. Maar de beste architecten als stedebou-
wers, die daardoor de architectuur alle ontwikkelings-
kansen kunnen geven.

Dit klinkt wrang maar is warm bedoeld en goed,
want het zou jammer zijn als in Nederland het moment
zo dicht aan ons voorbij ging zonder dat we het ge-
bruiken om iets beslissends goeds te doen.

Nederland, sinds kort het dichtstbevolkte land ter
aarde, met een grote traditie in planning verkregen
door z'n eeuwenoude strijd met het water, zou nu
v66ruit moeten zien door woonvormen te ontwikke-
len, die in de directe dagelijkse omgeving van elke
mens beleving van landschappelijke ruimte mogelijk
zouden kunnen maken, ondanks die hoge dichtheid.

Nederland zou daarmee een voorbeeld kunnen stel-
len voor de aanpak van de problematiek, die zich
ontwikkelt in de driehoek Essen (Ruhr), Antwerpen,
Amsterdam.

In plaats van dit te doen moeten de stedelijke be-
sturen onderling een soort landverovertje spelen en
snijden we het landschap in stukjes, terwijl de rege-
ring een beetje scheidsrechtert.

Om dit te veranderen zullen we moeten leren in
onze architectuur en stedebouwinstituten, dat dit vak
slechts tot zijn recht komt in handen van hen, die be-
reid zijn om het aan te leren wenden, terwille van
mensen, die proberen om door middel van hun ge-
weten in het reine te komen met de totale ruimte,
waarin alles is en wordt.

Bouwen wordt pas kunst indien het visuele commu-
nicatie is over ruimtelijke beleving.
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Dan zal architectuur weer voldoen aan de definitie,
. die Emanuel Kant. daarvoor gaf:

" .... Het schone moet de eigenschap der doel-
matigheid in zoverre bezitten, dat deze aan het
voorwerp zonder voorstelling van een doel
wordt waargenomen .... "

Kant is dan dicht bij Goethe, die ervan zegt:
. ," . . .. niet al het doelmatige is schoon, maar
wel is al het schone doelmatig .... "

(Goethe kon toen nog niet overzien hoe de 1ge eeuw
dit inzicht zou compromitteren).
Nu in 1961 kan ik U dit niet zo zeggen, omdat ik

Kant of Goethe zo goed ken, maar omdat Berlage hen,
nu 40 jaar geleden, dus in 1921, in z'n Amerikaanse
lezingen citeerde bij zijn pleidooi voor een bouwkunst
die gebaseerd zou zijn op het recht van ieder om uit-
drukking te geven aan zijn persoonlijke opvatting over
het wonder van het totale leven.
Onze woonwijken zijn inmiddels niet ontwikkeld

volgens deze opvattingen en zij, die mochten denken,
dat de mensen, die daar wonen niet anders zouden
wensen dan ze nu krijgen, moeten eens rondkijken in
de zgn. bungalowbuurten, waar mensen wonen, die
nog in persoonlijk overleg met hun architecten konden
bouwen.
Het teveel aan persoonlijke opvattingen over wonen

dáár is m.i. evenzeer een probleem als het te weinig in
de massaal gebouwde wijken.
Voor de massale woningbouw geeft onze werkwijze

onvoldoende mogelijkheid om ruimte te vormen, die
mensen kan helpen zich vertrouwd te voelen met de
totale ruimte.
Architect zijn is ruimte ontwerpen voor mensen, die

het spel met de ruimte evenzeer behoeven als brood
en wijn om volledig mens te zijn.
En volledig mens worden op persoonlijke wijze is

fundamenteel recht gewaarborgd door democratie, een
recht, dat van evengroot belang kan zijn, als de rech-
ten op materiële welvaart, die momenteel de hoofd-
inzet vormt van onze welvaartsstaat.
In het spel met de ruimte kan de architect zich
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echter onvoldoende geven in de htiidigé' 'rnassäle wo-
ningbouwpoFtiek en dit gaat ten koste van de be-
woners.
Voor de periode volgend op het wederopbóuw- en

inhaalproces lijkt het me een volksbelang té bevor-
deren, dat meer kansen voor gedifferentieerde ruimte-
beleving mogelijk worden in woonwijken.
Hoe dit zou kunnen dient zowel begrepen te' worden

door architecten als door de mensen, waarvoor ze
bouwen.
Teveel nog wordt de architect als technicus of

kunstenaar gezien, die een voor de ge.middelde bewoner
onbegrijpelijk soort werk verricht. De kloof tussen
gebruiker en ontwerper kan slechts overbrugd worden
indien het architectenvak gezien wordt als functie bij
de vorming van samenlevingsstructuur Het typische
van die functie is, dat alle overwegingen, die bij de
totstandkoming van een bouwwerk gelden, moeten
resulteren in het bouwen van door de mens te/gebrui-
ken ruimte. De soort van ruimte zal bepalen, hoe van
daaruit een zonsopgang beleefd wordt, wolkenluchten,
mensen, die voorbijgaan, geluid van vogels of van
verkeer, kinderen in een straat.
De mens bepaalt deze ruimte:

om beschermd te kunnen zijn in de oneindige
ruimte, maar gelijktijdig ook om in goede ver-
standhouding met die oneindige ruimte te leren
leven.

mens:
wezen, dat bewust kan zijn.

democratie:
het recht van elk om krachtens zijn eigen aard
bewust te worden.

mechanisatie:
middel om te produceren en te distribueren op
onpersoonlijke wijze.

de huidige situatie:
het persoonlijk zijn wordt minder direct dan
in de voorafgaande perioden gevormd door
het werken.

nadeel:
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vervlakking.
voordeel:

mogelijkheid tot een vrijere ontwikkeling van
de persoonlijkheid, in de tijd zich ontwikkelend
vrij van het grote productieproces.

grote productieproces:
zal zich voltrekken in korte werkdagen in sterk
georganiseerd verband (bepaald op de wijze als
P.T.T. en Belastingen) op basis van normali-
satie en standaardisatie in industriehallen van
grote schaal (zie,,8 & Opbouw", 1942, blz. 108

. en 109).
aanvullend productieproces:

zal tot stand komen door individuele en kleine
groepsinitiatieven en voltrekt zich meer in. de
zgn. vrije-tijdsector op basis van personificatie.

algemene zin van mens zijn:
de mens geeft vorm aan zijn persoonlijke be-
trekking met het totale leven.

dus ook:
aan zijn betrekking met de totale ruimte.

Met het bouwen van zijn huis probeert de mens
onderdak te zijn, maar ook en vooral zich thuis te
voelen in de oneindige ruimte.

het huis:
dit is de eerste ruimtelijke overgang van mens
- totale ruimte.

samenleving:
dient elk van zijn leden de mogelijkheid te
verschaffen om op persoonlijke wijze vorm te
geven aan die ruimtelijke overgang.

overgang:
waarschijnlijk is het gezond, dat de overgang
mens - totale ruimte, geleidelijk (gevarieerd)
is (etappengewijs). Zoals het b.v. goed is voor
het oog om geleidelijk van erg donker in erg
licht te komen, om daardoor beschadiging van
het netvlies te voorkomen. I'

Zo kan het ook voor het menselijk gemoed goed
zijn, dat er overgangselementen zijn van bin-
nenruimte naar buitenruimte en omgekeerd.
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De aandacht voor overgangselementen is actueel
door de schaalvergroting, die de mechanisatie heeft
gebracht.
Milieu gevormd door tafel en bed kwam vis-à-vis

met dat van autobaan en vliegtuig... De
ruimte, waar tot voor kort nog de engelen
woonden, wordt nu geëxploreerd met ruimte-
vaartuigen ...

Maat van tafel en bed zullen niet wijzigen, maar
wel de betrekking van het daardoor gevormde
milieu met de totale ruimte, waarin alles is en
wordt. Over deze veranderende betrekking zei
Van Doesburg in 1928:
" .... het huis zal gevormd zijn door vlakken,
die tot in het oneindige uitgebreid gedacht kun-
nen worden, waardoor een coördinaat-systeem
ontstaat, waarvan de verschillende punten op
een gelijk aantal punten in de universele open
ruimte zouden corresponderen .... " (zie ook
samenvatting Studium Generale 1958: "Het
Moderne Bouwen", blz. 13).

Met de invloed van ruimtelijke beleving in het indi-
viduele en sociale leven wordt nauwelijks reke-
ing gehouden. Dit is naar ik meen een gebied,
waar socioloog en medicus in Nederland nau-
welijks in zijn doorgedrongen en dat terwijl wij
het dichtstbevolkte land op aarde werden.

In andere landen zijn deze onderzoekingen blijkbaar
meer gaande, want in 1950 publiceerde Adebert
Ames in "Transition" over onderzoekingen aan
het Hannover Institute Division betreffende de
invloed van plastisch-ruimtelijke vormen op
menselijke gedragingen:
1. The processes that underlie our perception
of our immediate external world and those
that underlie our perception of social rela-
tionships are fundamentally the same.

2. The insights gained in the study of visual
sensation can serve as indispensable leads to
better understanding and more effective
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handling of the complexities of social rela-
tionships.

(zie ook samenvatting Studium Generale 1958:
"Het Moderne Bouwen". blz. 12).

Het zou m.i. nuttiger zijn dit gebied ook in Neder-
land te exploreren, dan voor de zoveelste maal
nog eens te constateren, dat de mens een mond
heeft, oren en neus en 't liefst in een eengezins-
huis woont.

Vraag dient beantwoord te worden:
hoe kan in Nederland ruimtelijke beleving een
positief element blijven (of opnieuw worden
voor zover deze reeds verloren ging) in het
dagelijkse leven van elk van de 13-14 millioen
Neder land ers.

Beter hanteerbaar zal dan ook het begrip overgangs-
element worden in verband met een meer ge-
varieerde bouwwijze, want verschillende men-
sen zulllen verschillende behoefte hebben aan
verschillende overgangselementen en zeker zal
de mens van voor de eerste wereldoorlog nog
meer met het 1ge eeuwse ruimtegevoeL te maken
hebben dan b.v. de generatie van na de tweede
wereldramp.

De mooie tuindorpse overgangsvormen in het Rot-
terdamse Vreewijk bleken niet houdbaar tegen
de schaal van onze moderne productie-appara-
tuur.
De geknikte wanden van vele Deense, Zweedse
en ook Engelse voorbeelden zijn m.i. te veel
verwant aan nederzettingen, die consequentie
waren van het productieproces van v66r stoom,
electriciteit en atoom.

Toen waren de knikken visuele communicatie over
wetten van samenleving in die tijd.
Bij herhaling nu worden ze gekunsteld.

Niet zo bang behoeven we te zijn voor het gelijke
en voor herhaling indien deze de mogelijkheid
bieden om verscheidenheid en samenhang mo-
gelijk te maken met aanvaarding van onze
productie-methoden.
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Oude nederzettingen werden vaak gevormd door
herhaling (met ontelbare variaties) van één
type (Amsterdamse grachten).

Kennemerlandplan (zie tijdschrift "Bouw" van
18 april 1959): geeft herhaling van hetzelfde
type wooneenheid, waarop echter bij uitvoering
zeer zeker vele variaties mogelijk zouden blij-
ken.
Deze dient men echter minder te bedenken;
ze zullen meer moeten ontstaan door aanlei-
dingen, die van meer algemene aard zullen zijn
dan het rangschikken van blokjes met meer of
minder inzicht.

Voor het ontwerpen van variaties in ruimtelijke
bepalingen zal dus in de eerste plaats inzicht
ontwikkeld moeten worden in de functie van
ruimtelijke beleving in het leven van de mens.

De structuur-bepalende elementen van onze samen-
leving zullen meer aandacht en belangstelling
moeten krijgen bij architecten-stedebouwers.

De structuur van ons samenlevingspatroon zal hen
evenveel moeten interesseren als dat van een
kunstwerk.
In 1910 schetste Kadinsky met z'n inleiding
"Uber das Geistige in der Kunst" de moderne
Kunstbeweging als een bezinning op een helder-
der relatie mens-totaliteit. (zie ook samenvat-
ting Studium Generale 1958: "Het moderne
Bouwen", blz. 13).

De evolutie van het productie- en distributie-
apparaat, die o.a. als kenmerk de eerderge-
noemde schaalvergroting heeft, is bezig zich
ook te voltrekken in onze woonvormen.

Individueel huis - - bouwblok - - wooneenheid.

De woningtypen zijn ook overgangselement in de
betrekking mens - oneindige ruimte door
middel van de onderlinge betrekkingen tussen
verschillende woningtypen.
Deze worden in de herhaalbare horizontale
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wooneenheid tot een woonvorm van de schaal
van onze tijd met een midden (speelruimte voor
kinderen), dat overgang is naar de oneindige
omringende ruimte.

Echter zullen daarbij de woningtypen in de toe-
komst ook wijzigen, daar ze nu nog ontworpen
worden als ding in zichzelf, daarna op een
rijtje gezet tot blok en vervolgens weer samen-
gevoegd tot wooneenheid. Daarbij kon tot dus-
ver nog onvoldoende rekening worden gehou-
den met hun onderlinge betrekkingen.

Hoog wonen (boven de bomen), middel hoog (tegen
de bomen), en laag wonen (onder de bomen) zal nog
ontwikkeld moeten worden tot een samenhang, die
meer is dan samenvoegen.
Aanwijzing voor een goed gebruik van overgangs-

elementen van woonhuizen is het werk van de
architect Adolf Loos, die werkte tot 1933 in
Wenen en vooral van Schindler, die in Cali-
fornië (1915-1950) bouwde. Weliswaar kende
deze nog niet de constructies, die benodigd zijn
voor het hoge wonen, maar hoe stoepen, paden,
hellingen, terrassen, niveauverschillen, daken
en deuren door hem gebruikt werden als ruim-
telijke structuur-bepalende overgangselementen,
dient opnieuw bestudeerd te worden daar ze
verloren gingen in de rationalistische periode,
die werd ingezet met "die neue Sachlichkeit"
en "Funktionalismus".

Voorwaarde voor het ontwikkelen van dit soort
ruimtelijke structuren is ook aandacht hebben
voor de zich voltrekkende evolutie van de
eigendomsverhoudingen in onze samenleving.

De zich ontwikkelende open samenleving gebaseerd
op de grote schaal van gemechaniseerde pro-
ductie-methoden zal in de toekomst meer sterke
individuen kunnen opleveren dan de verouderde
individualistische meer gesloten samenleving.
Echter is op het moment deze samenleving
noch het ene noch het andere, met het accent
op het massale.
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Wij beleven de WIJZIgmg van de ethiek van het
"hebben" naar die van het "worden", met als
perspectief die van het "zijn".

Descartes:
" .... je pense donc je suis .... "
en later

Bergson:
" .... d'abord je constate que je passe d'état
en éta t .... "

Het overgaan van de ene fase van levensbewustzijn
naar de andere is momenteel zo'n intensief gebeuren,
dat het wel verklaarbaar is waarom het moeilijk werd
structuren te ontwerpen voor gebouwen en steden, die
houdbaar zullen zijn voor de naaste toekomst.
Dat in onze nederzettingen het bouwen voor ano-

niem geworden opdrachtgevers de stad grotendeels zijn
gezicht geeft (de nieuwe woonwijken) is in de afge-
lopen periode gebleken.
Bij deze anonieme opdrachtgevers te verduidelijken

van welke belevenis door bouwen gevormde ruimte
kan zijn voor de ontwikkeling van hun levensgevoel
lijkt me noodzakelijk voor het overbruggen van de
kloof tussen de anonieme opdrachtgever en de archi-
tect.
Ik bedoel daar bij niet het verklaren van het belang

van badcellen, liften, boodschappenkastjes, verwar-
ming, isolatie enz. Deze zaken worden weliswaar niet
voldoende maar toch vrij algemeen aan de orde ge-
steld.
Wat totaal ontbreekt in de gesprekken is de wijze,

waarop b.V. de ruimte in het huis betrokken is op de
totale omringende ruimte. De betrekking binnen -
buiten dus.
De talloze variaties, die daarin mogelijk zijn, houden

ten nauwste verband met bovengenoemde meer directe
(practische) overwegingen, maar bij de beslissingen,
die hierover genomen worden mist de architect vol-
komen zijn noodzakelijke tegenspeler: het leven van de
toekomstige bewoner.
Zijn opvattingen over ruimte worden gefilterd door

bepalingen en voorschriften, waarin het hele ontwerp-
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proces voor woonwijken dreigt te verkorrelen tot een
administra tieve-prod uctiebezigheid.
Het is de anonieme opdrachtgever zelf, de bewoner

dus van de grote stadswijken, die zelf moeten leren
vragen om mogelijkheden, waarmee deze eigen om-
geving kan vormen, die uitdrukking is van eigen op-
vattingen over de betrekking mens - totale ruimte.
Pas als de bewoner der massale woningbouw zich

bewust wordt van de eisen, die hij in dit opzicht aan
de architect mag stellen, zal de functie van het archi-
tectenvak in de samenleving weer van eenzelfde be-
tekenis kunnen worden als b.v. dat van dokter en
econoom.
De consequentie zal zijn, dat het vormen van bouw-

programma's voor gebouwen en steden beschouwd zal
worden als deel van het architectenwerk. De beslis-
singen hierover genomen bepalen immers reeds de
structuur van gebouwen stad.
De ruimtelijke consequenties van de vorming van

deze programma's moeten direct onder de ogen worden
gezien in onze plannings-maatschappij.
Bij de opleiding van architecten zal de bestudering

van de invloed van ruimtelijke vormen op de ontwik-
keling van samenlevingsstructuur deel van het leer-
programma moeten worden.
Dit zal wel niet gebeuren v66r gevarieerdheid in

ruimtelijke beleving erkend wordt als een der voor-
waarden voor evenwichtig (gezond) leven.
Tot zolang blijft het gevaar bestaan dat een mono-

tone bouwwijze de ontwikkeling bevordert van een
monotype mens in plaats van de persoonlijke mens,
die de inzet zou vormen van onze westerse democratie,
voor de verdediging waarvan een belangrijk deel van
ons volksinkomen wordt afgestaan aan de NATO-pot.
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Fransje M. Th. Klaver

WAT DOEN WIJ MET DE TELEVISIE ?

Wanneer ik op bezoek ga bij "intellectuelen", wordt
er onvermijdelijk kwaad gesproken van de televisie.
Ofschoon het televisie-toestel in die milieux meestal
ontbreekt, houdt "het nieuwe medium" kennelijk toch
zo de hoofden en harten in beroering, dat er steeds
weer over wordt gesproken. Het gaat met de televisie
zo ongeveer als met het communisme: ofschoon het
niet altijd in onze naaste omgeving voorkomt en wij
er geen directe last van ondervinden, zijn wij er toch
voortdurend mee bezig. Het schijnt een geheimzinnige
en onweerstaanbare invloed op ons dagelijks leven uit
te oefenen, ook al zijn wij ons daarvan niet bewust of
verwerpen wij het opzettelijk. Zou het waar zijn dat
de televisie, evenals het communisme, een verschijnsel
is dat bij onze tijd hoort en dat wij daarom niet
kunnen weerstaan - ook al willen wij dit nog zo
graag?
Het gesprek beweegt zich dan gewoonlijk rondom

één thema: "Televisie is niets voor ons, intellectuelen",
en men bloost noch over deze uitspraak, ..noch over
het feit dat men zichzelf vlotweg een intellectueel
noemt. Velen van deze mensen zijn zich trouwens niet
eens bewust dat de term "intellectueel" reeds geruime
tijd "besmet" is, of dat hij in milieux waar dit (nog)
niet het geval schijnt, eisen zou kunnen impliceren,
waaraan de meesten onmogelijk kunnen voldoen. Het
"intellectueel" zijn houdt dan o.a. verband met het
actief en creatief bezig zijn met geestelijke zaken, het
zelfstandig-critisch denken, het beschikken over een
mate van eruditie en gespecialiseerde kennis, die niet
gering is. In hoeveel milieux, waar nog net een uni-
versitaire titel werd gehaald, is dit het geval?
Maar laten we eenvoudig blijven: er zijn onder ons
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"intellectuelen", en zij zijn als zodanig te herkennen,
want zij zeggen zelf dat ze het zijn, en aan televisie
voelen zij geen behoefte. Waarom niet? Permanent
staan tot hun beschikking de krant en de radio; inci-
denteel gaan zij naar de film en naar het toneelstuk
dat hen interesseert. Via deze middelen kunnen zij
kennis nemen van al wat de wereld biedt; zij blijven
op de hoogte van actualiteiten en botsende meningen.
Uit het aangeboden materiaal kunnen zij precies kie-
zen wat hun schikt, op het ogenblik dat hun het best
gelegen komt. Uit het televisietoestel rollen daaren-
tegen iedere avond onderwerpen hun huiskamer binnen
waarom zij niet hebben gevraagd. Televisie voert bo-
vendien de toeschouwer tot geestelijke luiheid: terwijl
men in de stoel zit en kijkt, wordt men geestelijk een
robot. Datgene wat voor het scherm komt, is alleen
van belang voor lege hoofden. Het tempo waarin
een programma wordt gebracht is verbijsterend
langzaam: men moet alles van a tot z duidelijk
maken aan een massa die niets weet. Daaren-
boven werkt TV nivellerend: hetzelfde idee wordt op
hetzelfde ogenblik in honderdduizend hoofden ge-
pompt. De passiviteit wordt hierdoor in de hand ge-
werkt; niemand behoeft meer zelfstandig te denken
om met een probleem tot klaarheid te komen. Werke-
lijke problemen worden trouwens niet voor de televisie
behandeld, en dat zou ook niet kunnen: hoe zal men
nu de achtergronden van een bepaalde zaak duidelijk
maken aan de hand van een serie plaatjes, nauwelijks
voorzien van enig intelligent woorden-commentaar?
Het is eigen aan het beeld, dat het aan de oppervlakte
blijft: een film is immers ook altijd slechter dan de
roman waarnaar hij werd gemaakt. Tijdschriften zijn
minder waard dan boeken; foto's inferieur aan een
geschreven tekst. Men blijft daarom in de televisie
maar het liefst bij onderwerpen, die liggen op het vlak
van de populair-wetenschappelijke wijsheid; daar kun-
nen de kijkers tenminste iets mee doen; diepe bespiege-
lingen hebben zij niet van node. Het programma wordt
dan ook realistisch afgestemd op hun verlangens, en die
reiken zelden verder dan wat gemakkelijk te begrijpen
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en te genieten valt. Televisie is daarom typisch een ver-
schijnsel van een tijd waarin de geestelijke indolentie
hoogtij. viert, en waarin men naar niets hogers streeft
dan naar oppervlakkig amusement en het verzamelen
van een hoeveelheid kennis, voldoende om bij anderen
de indruk te wekken dat men ontwikkeld en beschaafd
IS.

De innerlijke tegenspraak die in deze gedachten gang
zit opgesloten zou evident moeten zijn voor iedere
"intellectueel". Maar omdat velen van degenen die
zichzelf zo noemen niet de gewoonte hebben hun
meningen op hun logische houdbaarheid te onder-
zoeken of ze te plaatsen in een meer algemeen kader,
van waaruit men tot vruchtbare vergelijking met. be-
staande toestanden en geaccepteerde ideeën zou kunnen
komen, blijven bepaalde opinies lange tijd hardnekkig
voortbestaan. Hier zal in ieder geval een uitgangspunt
worden gekozen dat in zijn algemeenheid aanvaard-
baar is en daarom dan ook een vertrekpunt oplevert
voor verdere beschouwing.
Dit uitgangspunt kan nergens anders zijn gelegen

dan in de menselijke vrijheid. Uit de bestaande werke-
lijkheid is ieder mens vrij te kiezen wat hem past, wat
hem gezien zijn aanleg en structuur aantrekkelijk, goed
of nuttig lijkt. Dat hij in die keuze tevens beperkt
wordt door zijn eigen geestelijke en materiële ver-
mogens leidt geen twijfel; maar het doet aan het uit-
gangspunt als zodanig niet af. Wanneer nu de tegen-
woordige wereld een aantal dingen aanbiedt, of beter:
reëel verkrijgbaar stelt voor een grote massa mensen,
dan brengt dit nog niet met zich mee dat al deze
dingen door alle mensen ook werkelijk gekozen of
gebruikt moeten worden. Ieder mens die er de middelen
wel toe bezit kan niettemin weigeren centrale ver-
warming in zijn huis te hebben, te roken, te drinken,
kranten te lezen of juwelen te dragen. Het ligt er maar
aan hoe iemand zijn leven wil inkleden: schraal of
royaal. Het wonderlijke is nu dat er sommige mensen
zijn, die ondanks het feit dat zij zich bepaalde pro-
ducten van de moderne beschaving gerust kunnen
aanschaffen, toch weigeren daarvan gebruik te maken.
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Iedereen kent voorbeelden van mensen die een auto
zouden kunnen betalen en toch de fiets prefereren. Er
zijn ook eremieten en kluizenaars: degenen die geen
telefoon hebben, geen krant lezen, geen boeken kopen,
maar genoeg hebben aan de stilte van hun kamer of
hun tuin. Hoe men dit verschijnsel verder ook waar-
deert, het staat toch wel vast dat een dergelijke manier
van leven voortkomt uit een zekere voorliefde voor
soberheid en afstand van het werelds gedruis. Is dit
ook de reden waarom men geen televisie in huis wil?

Ik geloof het niet. In de milieux waar men tegen
televisie is, heeft men in het algemeen niets tegen
communicatie met de wereld; men maakt alleen be-
zwaar tegen de manier waarop dit gebeurt. Terwijl
men boeken, tijdschriften en couranten in huis krijgt,
terwijl men het ene hoofdartikel na het andere com-
mentaar uitspelt, wordt de televisie angstvallig als de
grote bedreiger van de geestelijke zelfstandigheid en
vrijheid geweerd. Een dergelijke houding zou nog te
begrijpen zijn als dat gebeurde omdat men princi-
piële bedenkingen koestert tegen een bepaald program-
ma. Maar ook daarom gaat het hier niet. Men weigert
kennis te nemen van elk programma, waarin dit dan
ook bestaat. Om de redenen, naar men beweert, die
hierboven zijn aangevoerd.

Televisie is een nieuw medium. Naast het boek, de
krant, de radio en de film vervult het een rol bij de
informatie, de overdracht van kennis of emoties. Zou
blijken, dat de televisie een teveel betekent naast wat
reeds bestaat, m.a.w. dat zij in geen enkel opzicht aan
een behoefte beantwoordt, dan zou haar rol spoedig
zijn uitgespeeld. De dagelijkse werkelijkheid in vele
landen leert echter het tegendeel, en daarom gaat de
televisie ook een veel grotere toekomst tegemoet dan
sommigen verwachten.

Televisie is n.l. iets heel anders dan het tijdschrift,
de krant of zelfs de film. Ofschoon zij veel op film
lijkt, een soort film in het klein, berust televisie op een
heel andere basis. Zij heeft er ook niet de nadelen van,
waarvan een der grootste de commerciële exploitatie
kan worden genoemd, met al wat daaraan vastzit aan
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overdadige publiciteit, valse sentimentaliteit en het
oproepen van een schijnwereld, zà suggestief dat tal
van mensen geloven dat zij de werkelijkheid vertegen-
woordigt. Televisie heeft, althans in Nederland, een
dergelijke basis niet nodig, en kan daarom een inhoud
brengen van geheel andere aard. Films, die om com-
merciële redenen nooit in de bioscoop kunnen worden
vertoond, lenen zich meestal uitstekend voor televisie,
zoals documentaires, biografische films, wetenschappe-
lijke films, experimentele films etc. Dit soort films,
voor de televisie gebracht, zouden dan ook de be-
hoefte vervullen aan die goede documentaire en andere
"voorfilms", die men vroeger nog wel in bioscopen te
zien kreeg en die in de loop der tijden zijn komen te
vervallen.
Televisie is ook van intiemer aard dan de commer-

ciële film: het programma wordt gezien in de woon-
kamer of slaapkamer van het individu of het gezin,
en niet door een brede schare tegelijk. Daarom kan de
televisie problemen en situaties aan de orde stellen, die
de gewone film niet gemakkelijk brengen kan. Ook de
behandeling van een bepaald thema (in een televisie-
spel b.v.) vraagt om een subtieler aanpak, een meer
psychologische benadering, een scherpere uitbeelding:
want het gaat om slechts enkele figuren op het kleine
scherm, en de televisie-camera is een genadeloos door-
lichtingsapparaat. Naar mijn mening zal de televisie
dan ook sterk (kunnen) bijdragen tot de openbaring
van de dingen zoals ze zijn: dus tot een groter realisme,
een helderder doorzien van personen en situaties en een
duidelijker en meer indringend begrip van tal van ver-
schijnselen in het moderne leven. Het is dan ook hele-
maal niet te verwonderen dat in Engeland de speciaal
voor TV geschreven spelen, die snel in aantal en be-
tekenis toenemen, 1 zo'n uitgesproken realistisch en
modern karakter dragen.
Televisie is nog een experiment, en wie geen belang

stelt in een experiment, kan zich eigenlijk niet direct
bij een bepaalde ontwikkeling betrokken voelen. Zij is
m.i. een belangrijke stap in de overgang die) wij
schijnen mee te maken van woord-cultuur naar beeld-
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cultuur. Overal maakt men meer en meer van visuele
middelen gebruik: bij het onderwijs, bij de ontspan-:-
ning, bij de voorlichting over alle mogelijke zaken.
In "jonge" landen als Amerika, Canada, Australië is
de belangstelling voor tijdschriften, vooral die welke
zijn voorzien van een uitgebreid fotomateriaal, in het
algemeen groter dan die voor boeken. Het tijdschrift
beantwoord blijkbaar aan "de behoefte van onze tijd,
in sneller tempo van meer onderwerpen kennis te
nemen dan vroeger mogelijk was. 2 Dit betekent niet
dat de kennis daardoor per se vluchtiger is geworden;
wil men zich meer in een bepaalde materie verdiepen,
dan blijkt dat nog andere bronnen worden aangeboord.
Zo heeft het kijken naar televisie-uitzendingen de
vraag naar encyclopedieën en verhandelingen in boek-
vorm doen toenemen, 3 en het is reeds meermalen op-
gemerkt dat de TV het bezoek aan schouwburgen,
concerten en musea heeft gestimuleerd. 4 In plaats van
de eigen activiteit te niet te doen, is gebleken dat de
televisie juist de behoefte aan meer en beter weten
opwekt. Passieven zullen altijd passief blijven; ook
het lezen van een boek kan een louter passieve aan-
gelegenheid zijn, een vlucht uit de werkelijkheid
meestal, en het uitspellen van het avondblad of het
geïllustreerde tijdschrift gebeurde tot nu toe vaak ge-
noeg omdat men niets beters te doen had en zichzelf
niet kon bezighouden. Laten we niet vergeten' dat
televisie in de eerste plaats een middel is tot massa-
communicatie; naar gelang van ieders intellectuele
niveau zal dus niet iedereen erin terugvinden wat hij
ervan verwacht. Maar ook "intellectuelen" zijn op
velerlei gebied volstrekte leken; ongetwijfeld kan dus
ook hun horizon verruimd worden door een bepaald
programma. Ook het kennismaken met andere levens-
sferen dan die welke men aan de hand van een boek,
krant of film kiest, kan voor de "intellectueel" áan-
trekkelijk zijn. Hoe vaak wordt men nièt dooreen
bepaalde gebeurtenis, die men niet zelf gekozen had,
op .het spoor gezet van dingen die men niet kende en
die later waardevol bleken te zijn? Maar als men het
geheel van de mensheid bekijkt zal zelfs de intellec-
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tueel moeten toegeven dat het beter is, in misschien
gepopulariseerde vorm iets duidelijk te maken dan de
volslagen onwetendheid op bepaalde punten te laten
voortduren. Bij critisch gebruik van het toestel draagt
televisie ongetwijfeld bij tot verrijking, door die pro-
gramma's die het eigen oordeel prikkelen en de sfeer
van kennis verruimen. Een goed televisie-spel of een
intelligente rubriek over een bepaald onderwerp laat
ruimte voor fantasie, een eigen interpretatie, en een
individuele reactie - en als zodanig zijn zij ook be-
doeld.

Hier ligt:" dunkt mij, de kern van de zaak: zij die
vrezen door televisie te veel te worden beziggehouden
en te weinig aan hun eigen ideeën en activiteiten toe te
komen, zien niet in dat de televisie in hun leven eigen-
lijk geen andere rol vervult dan die welke het gedrukte
woord en de film sinds lang vervullen. TV -program-
ma's hebben geen ander doel dan materiaal aan te
dragen voor nader onderzoek, verdere discussie, diepere
reflexie. Het hangt af van de toeschouwer wat hij
doen wil met datgene wat hem wordt voorgezet. Dat
dit belangwekkend, de moeite waard moet zijn, spreekt
vanzelf; dat sommige programma's onder de maat
blijven, evenzeer. Maar zeker is dat wij hier opnieuw
zijn beland bij het centrale probleem: de menselijke
vrijheid, die ons telkens weer voor de opgave stelt
hoe haar te gebruiken. De nog steeds blijkende onzeker-
heid om de televisie lijkt mij dan ook in wezen de
onzekerheid omtrent de wijze waarop wij een bepaald
stuk vrijheid, dat wij sinds kort verworven hebben,
moeten gebruiken. Op den duur zullen wij dit zeker
leren.

1 Zie hierover het artikel van DonaId Wilson, Hoofd van het
"Script Department" van de BBC (Televisie) en editor van een
boek getiteld "The Television Playwright" (Londen, Michael ]oseph,
1960), verschenen in het tijdschrift van de European Broadcasting
Union "EBU Review", september 1960.

2 Drs. R. E. M. van den Brink, bestuurslid van de Koninklijke
Nederlandse Uitgeversbond, heeft in een artikel, dat op 4 febr. 1961
in "De Rotterdammer" werd gepubliceerd, gewezen op het merk.
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waardige feit dat de enorme groei in de oplage van de Nederlandse
geïllustreerde bladen vrijwel parallel loopt met die van de TV-
toestellen hier te lande. Drs. v. d. Brink verwijst naar het boek van
Professor Ovink "Het aanzien van een eeuw", waarin is aangetoond
dat het geïllustreerde tijdschrift in de pre-televisietijd de behoefte
aan ontwikkeling en ontspanning heeft bevredigd op een wijze
"zoals thans uiteraard veel indringender door de televisie geschiedt."
3 Zowel het jaarverslag 1960 van de Ned. Vereniging van Biblio-

thecarissen als dat van de Openbare Leeszaal te Amsterdam over
hetzelfde jaar maken hiervan melding.
4 Deze conclusie komt O.a. voor in een artikel van de hand van

Richard D. Heffner, directeur van de afd. Bizondere Projecten van
het CBS-network (zie USIS-bulletin, 21 december 1960).

Marcel van Matena

CONFETTI VOOR DE MINISTER

Een gore wolkendeken, die boven de residentie
hangt, stort al sedert de vroege ochtend vele tranen
uit over de te dezer stede genomen en nog te nemen
regeringsmaatregelen, als daar zijn: de aangekondigde-
maar-voorlopig-uitgestelde belastingverlaging, dito
loonsverhogingen, gecastreerde sporttoto's en meer van
dergelijke welvaartspolitieke moeilijkheden.
Mr. de Servicult, raadsadviseur voor culturele zaken,

speciaal belast met de subsidiëringen, ten departemente
van volkscultuur, sportzaken en mammoetwetten stapt
in zijn auto en rijdt naar het parlementsgebouw. Zijn
chef, de minister, kennende, legt hij zijn paraplu in
foudraal op de achterbank. De minister heeft name-
lijk de gewoonte om na verhitte debatten in het parle-
ment naar zijn departement te lopen. Op een dag als
deze, nu de regen ononderbroken neerstroomt, biedt

228



Mr. de Servicult de bewindsman dan gaarne de be-
scherming van zijn paraplu aan. En dat de minister
straks 'naar 'het ministerie zal lopen, staat voor raads-
adviseur zo goed als' vast, want het aangekondigde
'wetsontwerp zal felle debatten uitlokken. Aan de orde
is het wetsontwerp tot verlening van een subsidie aan
draaiorgelmuzikanten en de partijen steunen niet on-
-verdeeld de nieuwe last, die op 's rijks schatkist zal
komen 'te rusten. Het voorbereidende werk is geheel
van de hand-van de raadsadviseur voor culturele zaken
en de minister zal het wetsontwerp ter goedkeuring
aan de volksvertegen woordiging voorleggen .. Hoewel
hij niet twijfelt aan de goedkeuring van het parlement
- een kabinetscrisis komt er immers toch niet en zeker
niet door 'zo'n wetje van ondergeschikt belang - is
het voor Mr. de Servicult toch een spannende vraag,
of zijn werk met een grote, of slechts met een geringe
meerderheid zal worden aangenomen.
Op -het plein voor hetnonderden jaren oude, eer-

biedwaardige parlementsgebouw stapt de raadsadvi-
seur uit zijn auto. Met de kraag van zijn regenjas om-
hoog en zijn paraplu onder de arm geklemd, loopt hij
snel naar de deur, die toegang geeft tot de ambtenaren-
loges. Een bode neemt zijn jas en paraplu aan en
hangt beiden in de garderobe.
Mr. de Servicult stapt de loge binnen en overziet

's lands vergaderzaal. Van hieruit kan hij desgevraagd
-de-minister met raad terzijde staan tegen.deaanvallen
der, op een regeringscrisis aansturende, oppositie. Ge-
'roezemoes stijgt.op uit de zaal, waar over Uw wel.'en
mijn wee, of omgekeerd, of beide, wordt beslist.
Afgevaardigden van "links" en 'van "rechts" staan' in
'het'midden en trachten'hun partijbelangen, in 's'lands
belang, tot de grootste gemene deler samen te bren-
gen. 'De .minister zit alleen aan de regeringstafel; een-
zame figuur, die zijn wetsvoorstel overtuigend 'moet
voordragen tegenover het critisch gehoor van honderd-
vijftig' volksvertegenwoordigers. Zelfs' de minister van
:financiën, die steeds wanneer een wet, -waarmee 'zijn
rijkskas is gemoeid, acte de 'présence geeft, heeft dit
keer verstèk 'laten gaan.



De voorzitter praat met de griffier, maar plotseling,
alsof hij genoeg heeft van het rumoer, valt zijn ivoren
hamer met forse slag op de lessenaar. De heren afge-
vaardigden haasten zich naar hun plaatsen.
Nog zitten niet allen op hun plaatsen, als de stem

van de voorzitter gedecideerd aankondigt: "Ik open de
zitting! Aan de orde is het door de regering ingediende
wetsontwerp tot subsidiëring van met de hand, althans
anders dan mechanisch, bediende straatorgels, zulks
tot instandhouding respectievelijk wederopleving van
deze folkloristische vorm van muzikale kunst. Ik geef
het woord aan de minister!"
De bewindsman staat op uit zijn zetel en houdt een

gloedvol betoog over de voor het land zo typerende
volksmuziekkunst, die dreigt verloren te gaan, door
de overspannen arbeidsmarkt. Hij herinnert eraan, dat
het zo beroemde draaiorgel "de Batavier" zelfs, met
geldelijke bijstand van de toch al financiëel slecht ge-
zegende hoofdstad, een zeer succesvolle tournee door
de U.S.A. heeft gemaakt. Met stemverheffing besluit
de minister zijn rede: "Uiteraard spreek ik hier niet
over de op de gemeenschap vegeterende, werkschuwe
elementen, die hun orgels van motoren voorzien, maar
over het folkloristische muziekgenot, dat, mits met
mankracht voortgebracht, een traditie doet voortleven
en de huismoeders van onze grote steden in het alge-
meen en van onze hoofdstad in het bijzonder tussen
de ochtendgymnastiek voor de huisvrouwen een kopje
koffie, of de lunch, enige ogenblikken van muzikale
vreugde schenkt. En, mijnheer de voorzitter, mijne
heren afgevaardigden, al kunnen wij onze hoofdstad
dan geen financiële bijdrage voor de zo begeerde tunnel
verlenen, dan kunnen wij met de door mij bepleite
subsidie aan draaiorgelmuzikanten de bewoners troost
schenken voor het gemis aan een goede oeververbin-
ding!"
Heftige replieken en duplieken volgen; het zal nog

een dubbeltje op zijn kant worden, of de draaiorgel-
folklore zal behouden blijven, of zal ondergaan in de
grijze nevels van het verleden.
De oppositie roert zich heftig. Schamper merkt haar
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woordvoerder op, dat deze regering toch wel zeer
duidelijk onder conservatieve druk staat. "Voor folklo-
ristische muziek, die helemaal zo diep niet in ons volk
wortelt, wilt U wel 's rijks schatkist belasten, maar
voor een progressief woningbouwprogramma kan deze
regering geen geld vrijmaken. Mijn fractie kan dan ook
haar steun niet aan het aanhangig gemaakte wetsont-
werp. verlenen," aldus besluit hij zijn aanval op de
regenng.
De spreker van één der regeringspartijen merkt op,

dat de vrees niet ongegrond is, dat het aantal draai-
orgels zich door deze subsidieverlening sterk zal uit-
breiden en verzoekt de minister slechts aan de op dit
moment als zodanig geregistreerde met mankracht in
beweging gebrachte draaiorgels de subsidie te willen
verlenen, daar anders zijn fractie zich van stemming
zal moeten onthouden.
Als laatste vraagt nog de woordvoerder van de

grootste regeringspartij het woord en stelt een amende-
ment voor, waarbij de wet zodanig zal worden geredi-
geerd, dat de subsidie slechts voor tien jaar zal worden
verleend en nadien opnieuw zal worden bezien.
De minister wil de zaak niet op de spits drijven en

neemt de beide amendementen over.
Als dan na de stemming de neuzen zijn geteld, valt

wederom des voorzitters hamer en dreunt zijn stem:
"Achtenzeventig stemmen voor, zeventig tegen het be-
handelde wetsontwerp, zodat het is aangenomen!"
Van de publieke tribune klinkt gejuich, want daar

zitten de belanghebbende aan een orgelwiel draaiende,
folkloristische muzikanten.
De minister verlaat de zaal en ook Mr. de Servicult

staat opgelucht op, want zijn "pierementale" studie
heeft vruchten afgeworpen.
In de corridor ontmoeten de beide heren elkaar en

Mr. de Servicult feliciteert de bewindsman met het
behaalde succes. Deze dankt zijn raadsadviseur voor
het gedegen voorbereidende werk. Nadat beide heren
door de bode in hun jassen zijn geholpen, gaan zij
naar buiten. Op het plein wacht hen een verrassing;
daar staat een met de hand bediend draaiorgel, dat bij
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de verschijning van de minister de folkloristische over-
winningshymne-bij-uitnemendheid "lang zal 'ie'leven"
aanheft. Glimlachend blijft de minister staan en neemt
de 'hulde, welwillend toehorend, in ontvangst.
De hemel echter kan zich bij deze spontane feest-

manifestatie van het gilde der draaiorgelmuziekanten
niet aansluiten en treurt met dikke volle tranen verder
over deze nieuwe fiscale last, die op de schouders van
het volk wordt gelegd.
Mr. de Servicult staat vlak achter de minister in de

stromende regen en wil er het zijne toe bijdragen om
de muziek voor zijn chef tot een plezierige aubade':te
maken.
Hij ontdoet zijn paraplu van het foudraal en terwijl

hij het regenscherm boven het hoofd van de hoogste
staatsdienaar uitspreidt, dwarrelt ,een regen van con-
fetti op diens hoofd neer. Verrast kijkt de minister om
en merkt vriendelijk glimlachend op, "Het is mij be-
kend, dat U Uw beste krachten aan het wetsontwerp
hebt gegeven, maar dat het U zo ter harte ging, heb ik
niet kunnen vermoeden."
Mr. de Servicult maakt een lichte buiging en glim-

lacht zuurzoet, maar voor zijn geest zweefde reeds een
ontbloot lichaamsdeel van de Servicult jr., dat ,die
avond nog voor iets anders dan uitsluitend voor zitten
zou dienen.
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URGENTIELIJST OF
PARKEERPLAA TS VAN PROBLEMEN?

Hierop treffen wij onder meer aan:

het verwachte grondwetartikel

het evenwicht tussen cultuurspreiding en speel-
beurten van acteurs

de salariëring van de orkestmusici

de salariëring van radio- en televisiepersoneel

het evenwicht van balletconcentratie en decentrali-
satie voor bijzondere doeleinden

het schouwburg- en operaprobleem voor Amster'"
dam

de jaargelden voor productieve auteurs

de vorming van kunstzin bij de jeugd in de prak-
tijk

het verzuimde monument: de uitgave der verzets-
poëzie, met bijbehorende historische documentatie

de herziening van de auteurswet

verbeterde atelier- en studiovoorziening

intensivering van toepasselijke arbeidsverruiming
op verschillende kunstgebieden

zekerstelling van Openbaar Kunstbezit bij radio
en televisie

stages voor jonge kunstenaars bij de buitenlandse
dienst

een wettelijk geregeld leenrecht voor georganiseer-
de en ongeorganiseerde uitleenbibliotheken

verruime subsidies voor uitgaven van ned. poëzie
en proza in vertaling.

N.A.D.
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KORT BESTEK

Een echte staatssecretaris van Kunsten?
Meer dan eens is, vooral kort na de oorlog, de ge-

dachte naar voren gebracht, de culturele zaken depar-
tementaal los te maken van die van het onderwijs en
een afzonderlijk ministerie van Cultuur of van Kunsten
in te stellen. Boekman achtte in 1939 het ogenblik
daarvoor nog niet aangebroken, Van der Leeuw oor-
deelde het voorshands niet aan te bevelen, maar de
instelling van de staatssecretarissen wekte toch de ver-
wachting dat er nu een lid der regering zou komen,
dat in het bijzonder ervaren en deskundig was in de
zaken van de kunst en de belangen van het volk daar-
bij. Die verwachting is niet in vervulling gegaan. Er
zijn nu zelfs twee staatssecretarissen aan 0., K. en W.
maar de paranymfen van den minister, die zelf in 1950
als de eerste staatssecretaris aan dit departement was
opgetreden, zijn een 0 en een J (vrije jeugdvorming).
Minister Cals leek een speciaal voor de kunsten ge-
interesseerd man die een specialist hiervoor had kun-
nen worden maar hij werd verzwolgen door zijn mam-
mouth, de staatssecretarissen kwamen meestal uit de
sfeer van de jeugdzorg (en sportbelangen) en kregen
hun besognes vooral met radio en televisie. Zodoende
blijft men uitzien naar een echte, aan de voet van de
Helicon geboren bestuurder van de zaken van de kunst,
op zijn minst als staatssecretaris. A. D.

Geschreven in opdracht der regering
Mear dan een eeuw na de instelling van de Prix de

Rome kwamen er ook de reisbeurzen der regering voor
schrijvers, daarnaast ontstonden de letterkundige rege-
ringsopdrachten en de begroting is nu aan de stipendia
toe, waardoor voor enige schrijvers door een toelage
voor geruime tijd de mogelijkheid zal worden gescha-
pen zich minder bekommerd om de zorgen voor het
dagelijks brood aan hun scheppend werk te wijden.
Wij willen hopen dat ook de detacheringen van kun-
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stenaars bij onze ambassades in het buitenland niet op
zich zullen laten wachten, b.v. toegevoegd aan de
culturele attachés daar waar die werkelijk voorkomen
wat helaas alweer minder het geval is dan enkele jaren
geleden. .

De regeringsopdrachten voor bepaalde werken of
liever soorten van werk (want de regering is niet be-
voegd de aard van het kunstwerk nader te preciseren,
in dat opzicht heeft Thorbecke nog altijd gelijk) blij-
ven een waardevolle instelling. Men kan niet volhou-
den dat de regering zulk een opdracht voor letter-
kunde niet zou kunnen verlenen; evengoed als zij
opdracht geeft tot het maken van een monument, een
standbeeld of een portret, kan zij opdracht geven tot
het schrijven van een biografie van b.v. Slauerhoff,
een reeks gedichten ter herdenking van bijvoorbeeld
Rembrandt, een roman, een toneelstuk, een operatekst,
of zoals aan nu wijlen Antoon Cool en tot het schrijven
van schetsen over verdwijnende volksgebruiken. Maar
ook van een gedicht van een bepaalde omvang, van
een lyrisch dichtstuk, van een autobiografie om het in
de persoonlijke sfeer nu eens toe te spitsen? De regering
zal er goed aan doen zich over aard en inhoud van het
te schrijven kunstwerk slechts in zéér ruime termen uit
te spreken, zowel om den schrijver alle vrijheid te
laten die hij als kunstenaar behoeft en waarop hij recht
heeft (die de regering hem trouwens, zoals de ervaring
leert, ook ten volle gunt) als om zichzelf niet in nau-
wer verband met het te maken kunstwerk te brengen
dan aannemelijk is zonder later de gouvernementele
bron te heten van bepaalde liefdesgedichten of wan-
hoopsverhalen (men denke zich Der Prozess of de
brave soldaat Schwejk als in opdracht der regering
geschreven). Om associaties met gespecialiseerde kunst-
behoeften van de regering te vermijden, valt de op-
dracht het best te beperken tot het aangeven van
slechts een genre en kan alle misverstand of het para-
doxale worden vermeden door een meer afstand
scheppende, eenvoudige vermelding als b.v.: geschre-
ven met een letterkundige regeringsopdracht voor het
jaar 1962 A. D.
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Aan dit nummer werkten o.a. mee:

J. B. Bakema, architect te Rotterdam.

J. Kassies, secretaris van De Raad voor de Kunst,
Den Haag.

Mej. Mr. Fransje M. Th. Klaver, Kroonlaan 20 Hil-
versum, Hoofd Bureau Algemene Zaken b. d. Ned.
Televisie Stichting; diverse publicaties over het inter-
nationale auteursrecht en de daaraan grenzende rech-
ten, in Franse en Italiaanse tijdschriften. Studeerde
rechten, specialisatie in internationaal auteursrecht in
Frankrijk en Italië.

Marcel van Matena (Theo M. Heijnen), Roo-Valk-
straat 19a, Rotterdam; commercieel employé land-
bouworganisatie; publiceerde kort verhaal in de
"Blauwe Wimpel", moderne schets in het maandblad
"Hoos".

J. Meulenbelt, Karel Doormanlaan 224, Utrecht;
hoofd bureau culturele zaken der gemeente Utrecht;
publiceerde Plattegrond (gedichten, 1950); De Duitse
Tijd (1955, vijfde druk 1961); studeerde enige jaren
sociale geografie.

Mr. A. de Roos, wethouder van Onderwijs en Kunst-
zaken, Amsterdam; lid van de Eerste Kamer (P.v;d.A.).

De redactie heeft niets te maken met in De Nieuwe
Stem geplaatste advertenties. Deze vallen geheel onder
de verantwoordelijkheid van de uitgever.

De redactie

236



MAAK
UW

KENNISSEN
ATTENT
OP
DE

NIEUWE
STEM



De Nieuwe Stem
Bijzondere afleveringen die nog leverbaar zijn:

* GELOOF-ONGELOOF, een discussie over dit onderwerp,
waarvan deelnemers: W. F. Wertheim, J. J. Buskes,
O. Noordenbos, B. Delfgaauw, J. Kruithof, Leo Apos-
tel en anderen.
128 pag. (2 delen) f 3, -/Bfr. 50

* 12 OP 1 BALCON, waarin besproken worden:
Soekarno, Ho Chi-minh, Kassem, Nasser, Tito, Ver-
woerd. Bourguiba, De GaulIe, Nkrumah, Salazar,
Trujillo, Castro.
Een confrontatie met bestuursvormen, die gekenmerkt
worden door duidelijk dictatoriale trekken.
Inleiding en samenvatting van Prof. Fr. de Jong Edz.
160 pag. en uitslaande illustratie f 3,75/Bfr. 60* GARCIA LORCA-NUMMER, geheel gewijd aan de op
19 augustus 1936 vermoorde grote Spaanse dichter,
met medewerking van: Prof. Dr. G. J. Geers, Fran-
cisco Carrasquer, Hendrik de Vries e.a. Met foto.
48 pag. f 1,50/Bfr.25

* SP AN ]ENUMMER, een zeer objectieve beschouwing
van de huidige toestand in Spanje en een vlam-
mend protest tegen het Franco-regiem. Samengesteld
door Dr. G. J. Geers, met medewerking van o.a.:
Francisco Carrasquer, Jef Last, Albert Helman, Z.E.
j. M. de Semprun Gurrea en vele anderen.
104 pag. en 4 pag. kunstdrukillustraties f 2,80/Bfr. 40

* KUNSTNUMMER met medewerking van:
Mevrouw Dr. A. Romein-Verschoor, Paul Citroen,
Anthonie Donker, Johan de Meester, G. Th. Rietveld,
A. van Domburg en WilIem Andriessen.
128 pag. en 8 pag. kunstdrukillustraties f 3,50/Bfr. 55

* DROOGSTOPPELNUMMER, met medewerking van:
W. F. Wertheim, Mevr. A. Romein-Verschoor, P. Spigt,
G. J. Resink, J. J. Buskes, J. B. Charles en Th. van
Tijn. Hierin o.a. heropening discussie over de zaak
van Lebak en voor het eerst in de geschiedenis een
foto van Batavus Droogstoppel.
120 pag. en 4 pag. kunstdruldllustraties f 3,25/Bfr. 45

Verkrijgbaar in de boekhandel en bij

UITGEVERI~ ,.NIMO" MONNICKENDAM
Kerkstraat 48-50 - Giro 256907 - Telefoon (02995) 336
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