
Vel 18. 37 Eerste Kamer. 

AANHANGSEL TOT H E T VERSLAG VAN D E H A N D E L I N G E N D E R E E R S T E KAMER. 
Vragen, door de leden der Kamer gedaan overeenkomstig art. 53 van het Reglement van Orde, en de daarop door 

de Regeering gegeven antwoorden. 

Schriftelijk beantwoorde vragen* 

2 1 . VRAAG van den heer Knottenbelt, betreffende de 
plannen der Regeering ten aanzien van het lucht
wapen en de vloot in Neder]andsch-Indië. (Inge
zonden 17 Jul i 1936.) 

Kan de Minister thans nader mededeelen, wanneer zijn op 
blz. 2 der Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag 

.der Eerste Kamer nopens de begrooting van Ned. Indië 1936 
uitgesproken vertrouwen, dat hij ten aanzien van het lucht
wapen en de vloot, ook in verband met rapport der Com
missie-KAN, nog vóór het einde van het zittingsjaar aan de 
Staten-Generaal zijn plannen zou kunnen kenbaar maken, zal 
worden verwezenlijkt? 

ANTWOORD van den heer Colijn, Minister van Staat, 

Minister van Koloniën. (Ingezonden 27 Juli 1936.) 

De ondergeteekende kan mededeelen, dat de door den steller 
van de vraag bedoelde plannen inderdaad vóór het einde van dit 
zittingsjaar door de Regeering aan de Staten-Generaal zullen 
worden kenbaar gemaakt. 

2 2 • VRAGEN van den heer van Vessera, naar aanlei
ding van het weigeren van de noodige vergunning 
voor het opvoeren van het tooneelspel ,,Tijl Uilen
spiegel" in een bijeenkomst van de N .S .B , te Rot
terdam. (Ingezonden 13 Juli 1936.) 

1. Is het den Minister bekend, dat de Directeur van den 
Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling 
aan het Vlaamsch Volkstooneel de noodige vergunning gewei
gerd heeft voor het opvoeren van het tooneelspel ,,Tijl Uilen
spiegel" in een bijeenkomst van de N. S. B . te Rotterdam 
op 4 Juli j .1 . , zulks terwijl deze weigering uiteraard geen ver
ruiming van werkgelegenheid voor binnenlandsche tooneelspelers 
ten gevolge kon hebben en hierdoor een belangrijke uiting van 
hooge Vlaamsch-Nederlandsche kunst werd verhinderd? 

2. Is het den Minister voorts bekend, dat daarentegen wel 
gelegenheid is gegeven tot optreden hier te lande van andere 
buitenlandsche gezelschappen zooals het cabaret „Die Pfeffer
mühle" , het Gezelschap Fritz Hirsch, de Nelson-Revue, 
Théatre de 1'Odéon, ,,De Blauwe Vogel", Italiaansche Opera, 
Ballet Jooss, Ballet Trudi Schoop, Ballet Russe de Paris, Bal
let Nenaka, tientallen muziekensembles en circusgezelschappen 
als Circus Straszburger en de Djiguiten-Ruiterkozakken? 

3. Is het den Minister ook bekend, dat in Amsterdam werk
zaam zijn 52 buitenlandsche musici en 142 Nederlandsche, in 
Scbeveningen 49 buitenlandsche en 92 Nederlandsche; dat van 
de in Nederland werkende musici ongeveer 36 pet. buitenlan
ders zijn, en dat tientallen Nederlandsche musici, die volkomen 
in staat zijn het werk dezer buitenlanders te verrichten, vol
strekt werkloos zijn en van ondersteuning moeten leven? 

4. Is de Minister bereid mede te deelen, aan welke buiten
landsche tooneelgezelschappen sinds 1 Januari 1936 vergunning 
tot het spelen hier te lande geweigerd is? 

5. Is de Minister niet van meening, dat het verhinderen 
van een op hoog peil staande uitvoering van Dietsche kunst 
als die van ,,Tijl Uilenspiegel" door het Vlaamsch Volkstooneel 
en het toestaan van vertooniugen als die van de „Nelson
revue", „Die Pfeffermühle", „Fritz Hirsch", „Confetti
Revue" en dergelijke, een aanwijzing geeft, dat het der onder 1 
genoemde instantie aan toewijding voor de Nederlandsche cul
tuur en aan deskundige voorlichting ontbreekt? 

Handelingen der Staten-Generaal. 1935—1936. I . Aanhangsel. 

ANTWOORD van den heer Slingenberg, Minister van Sociale 

Zaken. (Ingezonden 27 Juli 1936.) 

1. De weigering van de hierbedoelde vergunning voor het 
werken van buitenlandsche tooneelspelers is den ondergetee
kende bekend. Voorts wordt verwezen naar het antwoord op 
vraag 5. 

2. Het is den ondergeteekende bekend, dat de directeur van 
den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemid
deling vergunningen tot het doen verrichten van arbeid door 
buitenlandsche musici en artisten heeft verleend in gevallen, 
waarin het hem, na ingewonnen advies van een commissie, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van het betrokken deel van 
het bedrijfsleven, wenschelijk is gebleken. 

3 . Betreffende het verrichten van arbeid in hotels, café
restaurants en bioscopen door buitenlandsche musici geeft het 
onderstaande overzicht een beeld van hetgeen tot dusver werd 
bereikt onder de werking der wet van 16 Mei 1934 (Staatsblad 
n°. 257). 

In de steden Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage waren 
werkzaam de volgende aantallen buitenlanders: 

September 1933. April 1936. 
Amsterdam 131 65 
Rotterdam 85 16 
's Gravenhage 116 66 

Omtrent de aantallen werkzame Nederlandsche musici werden 
de volgende gegevens verkregen: 

April 1936. 
Nederlanders. Buitenlanders. 

Amsterdam 147 65 
Rotterdam 102 16 
's Gravenhage 82 66 
Utrecht 39 16 
Groningen 25 0 
Haarlem 25 10 
Arnhem 28 4 
's Hertogenbosch 8 2 
Nijmegen 28 2 
Eindhoven 16 14 
keinere plaatsen 179 87 

Totaal 679 291 

Van de in Nederland in hotels, café-restaurants en bioscopen 
in April 1936 werkzame musici waren er dus 70 pet. Nederlan
ders en 30 pet. buitenlanders. 

Onder de 291 buitenlanders bevonden er zich 47, die sedert 
hun geboorte, dan wel reeds tientallen jaren in Nederland woon
achtig waren. 

In September 1933, toen genoemde wet nog niet van kracht 
was, bedroeg het totaal aantal in de genoemde bedrijven wer
kende Nederlandsche musici 406 en het totaal aantal buiten
landsche 574. 

Het bevorderen van het werken van Nederlaudsche musici 
wordt voortgezet. 

4. Sedert 1 Januari 1936 werd de vergunning of verlenging 
van vergunning voor 157 buitenlandsche musici en artisten ge
weigerd. He t schijnt minder juist en is daarom niet gebruikelijk 
de namen van de betrokken werkgevers en werknemers te publi
ceeren. 

5. De directeur van den Rijksdienst der Werkloosheidsver
zekering en Arbeidsbemiddeling verleent regelmatig medewer
king om het werkgevers mogelijk te maken het publiek hooge 
kunst te doen genieten. H e t ontbreekt dezen directeur niet aan 
toewijding voor de Nederlandsche cultuur, noch aan deskundige 
vooi-lichting. Ingeval evenwel het optreden van buitenlandsche 
kunstenaars of gezelschappen gevaar oplevert voor de openbare 
orde of goede zeden, dan wel een politiek doel nastreeft, wordt 
de medewerking van genoemden directeur niet verkregen. 




