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In alle fasen der mensclielijke ontwikke- 
lingsgeschiedenis, van dc meest primitieve 
valiksgemeenschappeii tot in  de inodcrnc 
staten, heeft kunst gegolden onder de 
hoogste openbaringen van den menschelij- 
ken geest. De kunst gal liet peil aan vaii 
de gemoeds- en gccstcsbeschaving eeiier 
natie, en, in één volk wortelend schiep zij' 
een sfeer van algemecne menschelijkheid, 
een element van toenadering, begrip en 

verzoening in het geestelijk verkeer der volkcrcii. 
In vroeger tijd werden de kunstenaars als koiiiiigcii vaii deii geest 

acecrd; in onzeii tijd ontbreekt het hen aan allc maatschappelijke ei1 

economische crkenn ing. Hoewel de taak en dc beteekenis van de kimste- 
naar i n  dc huidige en dc komende samenlleving nog yrooter wordeii, 
werd de bclsngstelling algemeen aan de kunst onttrokken. De grofste 
verwording van cen ondergaand cultuurleveri richt te de geheele per- 
soonlijkheid op kunst-vijanidige factoren. 

In onzen tijd is in ons land voor schoonheid geui aandacht rileer. Dc 
cconomisohe ontwrichting en de daarmede gelijken tred houdendc iiiaai- 
schappelijke wanorde, welke tengevolge van den afschuwelijkcn wereld- 
oorlog zijn ontstaan, hebben het bestaan voor de kunstenaars totaal 
onmogelijk gemaakt. 

'Tot op hederi zijn de kunstenaars gehccl afliankclijk geweest vali 
goc: d b c d oe1 c I id c c I i wel w i I1 e n de part icul . er c :i. i, c k LI ris t e i1 aar s kuii e i1 
C U  willcri niet laiigcr op ccn dergelijke willckcuripc iiiunicr beliaii~ucld 
wordeii. Tot nog toe hebben zij geen politickc cri sociale inacht georgani- 
seerd. Maar de tijd is gekomen dat zij kort en bondig hun recht op een 
rnensch waardig bestaan eischeil- Zij willen daarom bij de aaristaande 
verkiezing van dc Tweede Kamer met eigen kandidaten komen, opdat 
in het nicuw-samengesteld Parlement zij zelf de pleitbezorgers zullen 
zijn hunner maatschappelijke belangen, waardoor zij in de gelegenheid 
zullcn zijn, op te komen voor het welzijn hunner Kunst. 

Tot nog tcc hceft men in het Parlement de kiinstenaars-belangeri ver- 
waarloosd, onze idealen veronachtzaamd, onzen cultureelen arbeid als 
van geen of van te weinig belang geacht. 

Die tijd is thans voorbij. Voorzooyer er over ons en onzen arbeid in 
het Par!cment beraadslaagd en beslist wordt, zal dat niet mecr zonder 
ons inogeii geschieden. Van ons zelf moet het initiaticf uitgaan eii wij zeli 
inocten op dc Tribune staan ter verdediging onzer bclangcri. Nu aridereii 
dat nagelaten hebben moeten wij ons zelf en onze kunst uit de maatschap- 



. .  
pelijke in7inking opha!en. Niettegenstaande de algeheele ecoriomische 
misère waaronder de volken van alle landen gebukt gaan, hebben de 
kunstenaars hun idealen behouden. Die mogen wij niet laten verstikken, 
noch hunne verdediging overlaten aan anderen, welke mooie beloften 
deze ook doen, van welke politieke kleur zij ook zijn, daar hun parle- 
mentaire arbeid beheerscht wordt door partijpolitiek. Ook niet door hen 
die zeggen neutraal te zijn, maar wier parlementaire werk bcpuuld wordt 
Joor het standpunt van de klasse waartoe zij behooren en die bij het diencri 
van de kunst en de kunstenaars geen, of een zeer zijdelingsch beiaiig 
hebben. 

Wij willen schoonheid geven en eischen bestaanszekerheid, die ons 
tot nog toe onthouden werd door iedere regeering van welke kleur zq 
ook was. 

Veie woorden, lange manifesten, kunnen de zaak die wij voorsraui, 
Liet verbeteren. Wij willen een eigen vertegenwoordiging in het parir- 
rn ent om op te komen voor dc maatschappelijke belangen vanrtalrijke Kun- 
rtenaars die thans gebrek lijden noewel zij dien arbeidkn aan de kultuur 
van het volk. 

Nu de bezuiniging aan de orde van de dag is, wenschen wu geen 
voorstellen te doen, die de belastingen zullen opvoeren om uit het op déze. 
averechtsche, wijze verkregen geld de kunstenaars te subsidieercn. Vu'i I 

willen bezuinigen door algeheele ontwapening en het gekd van het Neoer- 
landsche volk slechts iiitgcven aai1 zaken die het verheffen. 

Wij willen werken aan den opbouw van een sainenleving waariri ut! 
kunst en de kunstenaars kuniieii gewaardeerd worden. Niet uit bekrulnyGri 
cgoisme willen wij dat, maar omdat wij weten dat slechts in een rnaah- 
rchappij waarin de kunst tot liaar hoogsten bloei kan komen, voor ;tik 
menschen geluk, vrede en welvaart mogelijk zullen zijn. 

Wij willen het leven zou maken, dat kunstsaheppen en kunstgeriiew 
weer algemeen mensahelijk worden. 

Helpt ons dan, kunstenaren en allen die onze noodkreet begrqpeii. 
Laten de geslaagde kunstenaren niet het verwijt op zich laden hun armere 
kunstbroeders zonder medewerking te laten strijden voor idealen, die ook 
zij belijden. 

-. 

Brengt uw stem dus uit OU 6én der onderstaande candidaten: 

M. DE GROOT. 
CHRIS LEBEAU. 

GERARD ARBOUS. 
J. C. VAN EPEN 
JAN HOOYMEYER. 
J. M. VAN DER MEY. 
M. VREUGDE. 
nlXdX,TS WAGENVOORT. 
CHRISTINE VAN ZEEGEN. 

A- J. RESINK. 

van Lijst 35. Het Bestuur van de 
Kunstenaars-Kiesvereedging 
Dr. A. E. Timmerman, Voorz. 
Johan Buning, w.n. Secretaris. 

Adm. de Ruyterweg 1 I .  A'dam. 


