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De strijd der Kunstenaars als deel van
de nationale bevrijdingsstrijd.

De moderne mens leeft snel en dubbel snel in
een onheilszwangere tijd zoals we er thans een
doormaken. Dikwijls schijnt hen, die met haast niet
meer te dragen spanning de ontknoping van het
werelddrama tegemoet zien en daarbij al te uit-
sluitend letten op de — slechts schijnbare — lang-
zame voortschrijding der oorlogsgebeurtenissen,
de gang der dramatische handelingen traag. In
werkelijkheid heeft de politieke ontwikkeling een
razend tempo verkregen en eilen we van de ene
ont- of verknoping naar de andere. Zo snel trekt
alles aan ons voorbij, dat we ons thans nauwelijks
kunnen herinneren wat voor een jaar gebeurde
en vooral wat toen de drijfveren voor een bepaalde
handeling waren.

In dit licht bezien is het begrijpelijk, dat het
grote publiek nog maar nauwelijks acht slaat op
de strijd der kunstenaars en blijkbaar geheel en al
de betekenis van die strijd uit het oog heeft ver-
loren. Wekt dit bij het grote publiek derhalve
geen verbazing, iets anders is het gesteld, wanneer
we bemerken dat ook in de illegale pers, die toch
het geweten van het strijdende Nederlandse volk
moet zijn, nagenoeg geen aandacht meer besteed
wordt aan de zaak van de kunstenaars. En ook
ervaren we — en dit wekt nog meer verbazing —
dat bij sommige kunstenaars de belangstelling voor
de strijd afneemt of althans de betekenis van die
strijd en zijn doel uit het oog begint te geraken.

Het lijkt ons daarom goed nog eens de betekenis
van die strijd onder het oog te zien en daarbij
vooral te letten op het verband tussen de actie
der kunstenaars en de nationale bevrijdingsstrijd.
Wie aandachtig de illegale pers leest en kennis
neemt van de critiek op het verleden en van de
plannen voor de toekomst in die pers naar voren
gebracht en besproken; — wie bovendien nog
gelegenheid heeft de hier of in Engeland geschreven
brochures te bestuderen welke zich bezig houden
met de toekomstige ontwikkeling van ons maat-
schappelijk bestel en onze natie (we noemen slechts
„Neerlands Toekomst", „de Wedergeboorte van

het Koninkrijk", „Perpectief van onzen Tijd''), moet
het opvallen, hoe weinig aandacht in al die ge-
schriften besteed wordt aan de vraag hoe en in
welke richting door overheid, publiek en kunste-
naars zelf, de ontwikkeling der kunsten straks, na
de oorlog, gestimuleerd moet worden. En dit be-
treft niet alleen de kunst, maar ook de cultuur-
problemen in het algemeen. Het is alsof voor de
samenstellers van al die artikelen, beschouwingen
en plannen de cultuur, en dus ook de kunst, iets
is, dat geen aandacht verdient of althans niet nodig
heeft genoemd te worden in verband met maat-
schappij-beschouwingen; alsof zij — de kuituur —
iets is dat buiten de samenleving om gaat. Zou
deze opvatting inderdaad bestaan, dan zou dit
weliswaar niets nieuws zijn, maar toch wel ge-
tuigen van een instelling t.o.z. van de cultuur, die
ver ten achter blijft bij de tijdgeest. Of van, om
het met ronde woorden te zeggen, een teactionnaire
geest.

Toch geloven we niet, dat deze ontwijfelbaar
te constateren, al te eenzijdig op louter economische
en sociale problemen gerichte gesteldheid van de
illegale geschriften te wijten is aan een direct re-
actionnaire gezindheid. Veeleer vermoeden we,
dat zich hier wreekt een te lang gevolgde denk-
gewoonte, die de culturele problemen behandelde
als geheel afzonderlijke, buiten het leven staande
zaken, die men rustig aan het toeval kon over-
laten. Naar onze mening is zulk een beschouwings-
wijze niet alleen verouderd, maar ook geheel on-
juist. Economische verhoudingen, sociale gesteld-
heiden culturele instelling vormen eendrie-eenheid,
waarvan de eerste dan de basis en de laatste de
top moge zijn, maar waarvan het ene al even
onontbeerlijk is voor de" menselijke samenleving
als het andere. Zoals de grondstellingen en richt-
lijnen der economische en sociale vraagstukken
onder de politieke aandacht van het volk behoren
te worden gebracht, zo moet dit ook geschieden
met de culturele problemen. Want ook de zaak
van de cultuur en van de kunst is een zaak des
volks.

Stellen wij de zaak zo, dan is het duidelijk, dat
we de strijd van de kunstenaars tegen de cultuur-
dwang slechts kunnen zien als een deel van de
vrijheidsstrijd van het ganse volk. Ongetwijfeld
leiden de omstandigheden er toe en is het ook
een natuurlijke ontwikkeling, dat de kunstenaars
hoofdzakelijk vechten op het „culturele front", als



het geoorloofd is ook eens een bij onze nazi's
geliefde woordcombinatie te gebruiken. Daaruit
is het ook te verklaren, dat de kunstenaars als
groep hun strijd eigenlijk eerst recht begonnen zijn,
toen de bedreiging van onze kunst accuut werd
met de instelling van de Kultuurkamer en de daar-
mede verbonden gilden. Stellig namen voordien
reeds vele kunstenaars individueel deel aan de
ondergrondse strijd tegen den bezetter, zoals dit
zeer zeker ook nu nog geschiedt. De vele doden,
die wij ook onder de kunstenaars te betreuren
hebben en het grote aantal kunstenaars, dat „ge-
zeten" heeft of nog „zit" leveren het bewijs, dat
de zo dikwijls als „onmaatschappelijk" gekwalifi-
ceerden niet minder dan anderen bereid zijn hun
plicht te doen.

De opvatting, af te leiden uit de geringe aan-
dacht door de vrije pers geschonken aan de strijd
om de cultuur, dat de culturele strijd een op zich-
zelf staande zaak is, is niet zonder gevaar, noch
voor de nationale zaak, noch voor die van de kunst.
Immers, alleen wanneer men beide als een eenheid
ziet, kunnen ook de juiste wegen naar gemeen-
schappelijke bevrijding en voor opbouw na den
oorlog gevonden worden. Evenmin als het einde
van de oorlog tegen Duitsland automatisch de
absolute vrijheid der natie met zich zal brengen
of vanzelf alle economische en sociale vragen zal
oplossen, zal dit einde alle druk op de kunst op-
heffen of de voorwaarden voor haar werkelijk vrije
ontplooiing scheppen. Maar de verbondenheid nu
van allen, die werkelijk progressieve doeleinden
stellen, welke culmineren in een opheffing der mens-
heid op alle gebieden des levens, kan er belang-
rijk toe bijdragen de strijd na de oorlog te ver-
gemakkelijken.

Teveel heeft men, ook misschien in kunstenaars-
kringen, de actie tegen de Kultuurkamer gezien
als een gevolg van da haat, die iedere rechtgeaarde
Nederlander tegen den usurpator koestert en dus
ook gericht wordt tegen iedere instelling door den
overweldiger opgelegd. Men acht zich dan al een
heel stuk bevredigd, wanneer de Kultuurkamer,
zoals in feite het geval is, gedwongen wordt tot
een vegeterend bestaan, schijnbaar zonder reëele
invloed op het kunstleven van heden. Maar we
zouden wel heel verkeerd doen, wanneer we ons
hierdoor lieten verleiden tot nonactiviteit. Immers,
al heeft de Kultuurkamer slechts voor een gering
deel de taak kunnen vervullen, welke haar was
toegedacht, de bezetter beschikt over vele andere
middelen, waarmede hij zijn doel, de verslaving
van de kunst en haar beoefenaren, kan bereiken.
Middelen als het „kopen" van krachten, intimidatie
en broodroof zijn grof en daardoor misschien het
minst effectief; andere, zoals infiltratie door -het
overstromen van ons land met Duitse kunstenaars
en Duitse kunst in de vorm van toneel- en opera-
voorstellingen, muziekuitvoeringen, tentoonstellin-
gen, films, enz., werken langzaam, maar op de

duur zekerder.
De verslaving van de kunst is geen doel op

zichzelf. Zij is een onderdeel van het grote doel,
dat de vijand nastreeft: de volkomen beheersing
van het Nederlandse volk en de volken der andere
bezette gebieden, als voorwaarde van de vestiging
van zijn heerschappij over Europa. Voor die heer-
schappij is het niet voldoende te trachten de poli-
tieke ontwikkeling van dit volk te leiden en het
economisch leven in al zijn vertakkingen tot een
verlengstuk ,van het Duitse te maken. Zelfs al-
gehele annexatie is niet genoeg. Het is ook nodig
de geest van het volk te kunnen kneden en zodanig
te vervormen en misvormen, dat hij een bruikbaar
instrument voor des usurpators doeleinde wordt.
En op die geest heeft, naast onderwijs en weten-
schap, de kunst een grote invloed. Daarom moet
de kunst gekoppeld worden aan de politieke doel-
einden van den bezetter en daartoe moeten de
kunstbeoefenaren tot gewillige werktuigen worden
gemaakt.

Men denke niet, dat met het afnemen van de
militaire macht van den vijand ook vanzelf zijn
activiteit op het gebied van de geest beperkt wordt.
Het tegenc'eel is eerder waar en dit blijkt wel
uit de verhoogde activiteit van de pers e.d. Het
aantal Deutsch-freundliche publicaties neemt nog
voortdurend toe, evenals het aantal onverbloemde
N.S.B.-uitgaven. Daarnaast zien we helaas ook
steeds meer kunstenaars hun schaamtegevoel ver-
liezen en op een of andere wijze zich lenen voor
werk, dat den vijand ten goede komt. Men denke
aan frontzorg! Maar wij merkten reeds op, dat
de vijand over vele middelen beschikt om zijn doel
te bereiken. De Kultuurkamer is slechts één er van.
Daarom mag, al schijnt dan de Kultuurkamer tot
passiviteit gedwongen, de tegenweer der kunste-
naars geen ogenblik verflauwen. De kunstenaars
vormen echter slechts een betrekkelijk kleine groep.
Dat wat hun sterkste wapen had kunnen zijn, hun
onderlinge eenheid, is gehavend door het verraad
van enkelen en de lafheid en baatzucht van velen.
Het moge pijnlijk zijn, dat te moeten constateren,
het moet aan de andere kant voor de strijdende
kunstenaars aansporing zijn hun activiteit te ver-
hogen en tegelijkertijd voor de andere delen der
vrijheidsbeweging om de kunstenaars daadwerke-
lijker te ondersteunen. Dit kan op velerlei wijzen
gebeuren, o.a. door ogen en oren open te houden
voor de verlangens en ideeën voor de toekomst,
zoals die onder de kunstenaars leven en besproken
worden. Het kan ook gebeuren door het aan-
snijden van practische zaken, o.a. het steeds weer
hameren, bij het grote publiek, op de noodzaak
het bezoek aan schouwburgen, concertzalen en
bioscopen te vermijden.

Strijdend voor de vrijheid en het behoud onzer
cultuur, dienen de kunstenaars ook de zaak der
politieke vrijwording van ons volk. Daardoor heeft
de kunstenaarsactie ook een scherpe politieke in-



slag. Maar kunst plus politiek is nog geen kunst-
politiek. En naar een gezonde, in de politieke wil
van het volk verankerde kunstpolitiek in een be-
vrijd Nederland, gaat het verlangen van de kunste-
naars uit. Ondersteuning van die begeerte is wat
wij van onze medestrijders voor de vrijheid ver-
langen. Niet alleen in het belang van de kunste-
naars. Meer nog dan de cultuurdragers zelf, heeft
het ganse volk belang bij een gezonde, op de
vrije ontwikkeling gerichte cultuurpolitiek, waar-
van de op kunstgebied te volgen politiek een on-
derdeel is. Men bedenke wel: Al kan de geestelijke
vrijheid niet bestaan zonder de vrijheid van de
natie, de natie kan niet werkelijk vrij zijn of
blijven zonder de geestelijke vrijheid.

Wat doe jij?

Wat doe jij, nu je land wordt getrapt en geknecht,
Nu het bloedt uit ontelbare wonden,
Wat doe jij, nu je volk wordt ontmand en ontrecht
Door de zwarte en feldgraue hondan?

Wees vervloekt jij, die azend op 't goud van
de beul

Hem zijn roof burchten bouw helpt volvoeren,
Wees vervloekt jij die laf, in het slavengareel,
Hem zijn worgstrikken strakker helpt snoeren.

Wees veracht jij, die slap van zelfzuchtige angst
Tracht de grievendste hoon te negeeren,
Wees veracht jij, die jaagt naar gewin en genot
Waar je broeders rondom je krepeeren.

Op de bres voor de vrijheid, jij man van 't
verzet.

Die verbeten 't gespuis blijft belagen,
Jij die vecht, jij die valt voor de vrijheid en

't recht,
Jij die stand houdt waar velen versagen.

Grijpt hem aan waar je kunt, hem die grijpt
waar hij kan.

Tot de laatste van 't tuig is verdreven,
Op! — de dood of de vrijheid •— de leus van

een man,
Van een man die het waard is te leven.

In Memoriam Ir. P. H. E. van Doorn
(Directeur Middelbaar Technnische en
Kunstnijverheidsschool te Groningen)

Oudejaarsnacht zijn te Groningen een vijftigtal
menschen van huis gehaald en naar Vucht ge-
transporteerd, als repressaille voor de aanslag op
een politie-luitenant. Een vijftal zijn dicht bij hun
woning, onder voorwendsel dat zij verzet pleeg-
den of wilden vluchten, vermoord.

Eén van hen was de directeur van de Gem.
Middelb. Technische en Kunstnijverheidsschool te
Groningen. Het is in zijn kwaliteit als directeur
der K.N.S. dat wij hem hier in de V.K. willen
herdenken.

Door een samentrekking van de oude Academie
Minerva en een nieuw opgerichte M.T.S. ont-
stond een samentrekking van beide directeur-
schappen en na eenige minder gelukkige vervul-
lingen hiervan werd een tiental jaren geleden de
heer van Doorn tot directeur benoemd. In hem
vonden de beide afdeelingen de persoon, die
zonder direct invloed op het onderwijs uit te
oefenen, leiding wist te geven en de school tot
groote bloei te brengen. Voorheen leidde de Kunst-
nijverheidsafdeeling een sleepend bestaan, met
steeds het dreigend gevaar van opgeheven te
worden door gebrek aan leerlingen. Maar spoedig
breidde de belangstelling zich uit, ondanks het
feit, dat de heer van Doorn zeer voorzichtig was
in zijn advies aan ouders hun kinderen in „de
kunst'' te laten gaan. Juist door zijn waarschuwin-
gen, wekte hij het vertrouwen, dat de leerlingen
in handen kwamen van verantwoordelijke leer-
krachten.

Vooral de „nazorg"' had zijn groote liefde, want
hij meende dat zijn zorgen voor de leerlingen niet
ophielden bij het behalen van hun diploma en het
verlaten der school. Neen, hij liet ze niet aan hun
lot over en hielp hen in de moeilijke overgangs-
jaren van de school naar de praktijk. Door de
gegevens, die hij van de leerlingen verzamelde,
was hij dan in staat bij een aanvrage de juiste
kracht voor een bedrijf, waar aesthetische leiding
gevraagd werd, aan te wijzen.

Hoewel hij er van uitging, dat ook de leerlingen
van de kunstafdeeling een werkkring zouden vin-
den, waarin een bestaansmogelijkheid lag, en ook
het kunstambacht zelfs voor de begaafden niet te
min geacht moest worden, gaf hij dikwijls blijk
te begrijpen, dat de vrije kunst ontontbeerlijk is
voor het leven,

Een man van karakter, die geen haarbreed
afweek van zijn overtuiging als het ging een leer-
ling te redden uit de beulshanden der arbeids-
beurzen. Verzet heeft hij zich tegen iedere aan-
randing van Recht en Geweten, totdat hij zelf
is aangerand door hen, die het Recht vertrappen
en het Geweten schuwen.



Brandarisbrief*

Ditmaal willen wij ons hoofdzakelijk tot de
jongeren onder de kunstenaars richten. Moeilijk
hebben velen van hen het, en het is de plicht
van de sterken onder hen en van de standvastige
oudere collega's, om alles in het werk te stellen
hen in het gareel te houden. Want deze tijd eist
van ons allen een gareel — niet dat der Duitsers
en hun trawanten hier te lande, maar één van
zelftucht en onthouding. G e e n lid van de Kultuur-
kamer worden, n i e t exposeeren, n i e t optreden,
n i e t publiceren, n i e t bouwen — voorwaar een
zware taak dikwijls voor wie pas met zijn werk
begonnen is en zo graag de resultaten ervan w i l
laten zien, afgezien nog van het feit, dat hij ze
voor zijn levensonderhoud ten gelde maken m o e t .
Laten zij, die mochten dreigen te wankelen, echter
wél bedenken, dat er altijd wel eerlijke middelen
zijn om in het leven te blijven en bovendien in
teruggetrokkenheid rustig voort te kunnen werken,
terwijl misschien deze tijd van standvastige af-
zijdigheid wat betreft het openbare leven, een
verdieping van hun werk en hun wezen kan gaan
betekenen, waarop zij later met dankbaarheid zullen
terugzien. Eén van de gevaren welke de jongeren
in het bizonder bedreigen, n.l. de perfide influis-
teringen van oudere arrivisten, willen wij nu eens
in het bizonder gaan belichten en daartoe schakelt
Brandaris al zijn lampen in.

De tweede prent uit de — overigens onnozele
en laag bij de gcondse — Mr. Prikkeldraad-reeks,
welke op alle reclamezuilen tot onze lering is aan-
gebracht, toont ons een mannelijk wezen, dat er
op gespeculeert heeft de „Oranje-Sovjetster" te
te ontvangen, om van alle eventuele wraakoefe-
ningen van een eventuele linkse regering ver-
schoont te blijven. Helaas moeten wij bekennen,
dit wezen nog al eens tegen te komen, ja zelfs
genoodzaakt te zijn het nu en dan, in gezelschap,
een hand te geven, omdat nu eenmaal de tijd nog
niet gekomen is het afdoende de nek om te draaien.
Maar ach, tegen dien tijd zullen wij onze handen
zeker liever schoon willen houden voor al het
vele en belangrijke werk wat ons te wachten staat,
en zullen wij dit wezen zeker liever aan zijn eigen,
onafwendbaar rottingsproces over willen laten —•
tenzij natuurlijk dit al te yeel stank met zich mee-
brengen zou!

Kijk, waarde lezer, vertegenwoordigers van dit
soort wezens vinden wij ook in de kunstenaars-
wereld. Kijkt U maar eens goed om U heen!
Vroeger zaten zij in alle besturen der deftige, rijk
aan fondsen zijnde verenigingen. Zij bleven zitten,
toen de Kultuurkamer kwam, om „De Vereniging"

te redden (lees: op de kas te kunnen blijven
broeden, waarvan zelden of nooit een waarlijk
goed en behoeftig kunstenaar profiteerde — zij
gaven er protserige feesten van bij jubilea, en
kochten er lintjes voor via dure recepties en diners
met hoge heren). Toen stonden er enkelen op,
gedurende de allerlaatste tijd eerst, omdat zij het
plotseling te druk met hun eigen werk kregen of
opeens inzagen „dat zij toch niets konden be-
reiken" (lees: omdat zij buikpijn kregen, en zich
daarmee haastig ergens terugtrokken om daar
tevens hun ridderorden trachten vlekvrij te maken
voor „de grote dag'' — dit zal hun overigens
nog heel wat werk en tijd kosten, om hierin ook
maar enigszins te slagen!)

Dit zijn de lieden, waarvan wij soms vreezen
dat er op jongeren, die wat zwak in hun schoe-
nen staan, een kwade invloed uit kan gaan. En
hoe vaak staat een jong kunstenaar, zo juist op
het leven en op het onmetelijke gebied van zijn
kunst losgelaten, niet wat zwak in zijn schoenen!
Hoe begrijpelijk, hoewel niet vergeeflijk, is het dat
hij niet altijd opgwassen is tegen de perfide-ge-
moedelijke raadgevingen van oudere collega's, die
schijnbaar de lakens mee helpen uitdelen en die
gaarne gewichtig doen en zich satellieten maken,
om eigen fouten en zwakheden te trachten verbergen.
„Wordt toch lid van de Kultuurkamer, wat doet
het er toe, de Kunst gaat toch boven alles1' (lees:
vreet je vet, terwijl je kameraden en collega's in
gevangenissen en concentratiekampen verrekken);
„Exposeer toch, geef toch uit, treedt toch op, wees
geen Principienreiter" (lees: kom gauw bij me staan,
hoe meer er van jullie om mij heen komen staan,
hoe minder kans er is dat het publiek zien zal dat
ik eigenlijk in mijn vuile hemd sta); „Bedenk toch,
dat het doel altijd de middelen heiligt, dat gedu-
rende de Renaissance in Italië de grote kunstenaars
nu eens voor de ene, dan weer voor de andere
der elkaar bestrijdende steden werkten" (lees: ik
ben een groot kunstenaar, jij kunt er ook een wor-
den als je net zo opportunistisch bent als ik en
vooral vergeet dat wij niet in de Renaissance le-
ven temidden van tegen elkaar botsende stedelijke
belangen, maar in een tijd, waarin wereldbeschou-
wingen met elkander in een totale oorlog zijn).
Bijna al deze uitingen vernamen wij gedurende de
laatste jaren van opportunistische kunstenaars. Voor
lieden als zij n i e t , voor de vele jongeren die stand-
vastig bleven, maar vooral voor hen die mochten
gaan wankelen w e l is het dat wij besluiten met
onze leuze: weg met de nazi's, uit ons werk, uit
ons land, uit onze samenleving. Tegenover de to-
tale oorlog stellen wij het totale verzet!



Afstomping.

Behalve in godsdiensten, mythen en legenden
werd er nooit een oorlog gevoerd tusschen louter
engelen aan den eenen en honderd procent dui-
velen aan den anderen kant en ook in den thans
woedenden strijd zal iedere, eenigszins objectieve
beschouwer er niet toe kunnen komen om alle
Engelschen met engelen en alle Duitschers met
duivels te vereenzelvigen. Hoewel de nazi-propa-
ganda het onmogelijke heeft gedaan om de jeugd
systematisch te vergiftigen, te verblinden en geeste-
lijk te misvormen tot een stupide vechtmachine
zonder critiek of eigen oordeel, is het niet aan
te nemen, dat alle betere gevoelens bij iederen
Duitscher reeds volkomen uitgeroeid zouden zijn,
Al met al zijn ze onze medemenschen en het
groote leed dat de aanhoudende bombardementen
over hen brengt, gaat niet zonder meer aan ons
voorbij.

Iets anders is, of men deze verschrikkingen niet
als een noodzakelijk kwaad ziet, een onderdeel
van alle maatregelen welke noodig zijn om een
oneindig grootere ramp, de overwinning van het
nazidom en zijn menschonteerende levensbeschou-
wing te voorkomen. Niemand zal in ernst ge-
looven dat het acute gevaar anders dan met vuur
en staal bezworen zal kunnen worden. Pamfletten
en zendelingen acht niemand toereikend. En ook
niemand zal er aan twijfelen, of de thans moord-
en brand schreeuwende slachtoffers zouden —- in-
dien ze daar de kans toe hadden gekregen, —
hun tegenstanders allang op nog veel hardhandiger
manier hebben aangepakt, teneinde een overwin-
ning te forceeren. De puinhopen van Warschau,
Rotterdam, Belgrado, Londen en nog zoo veel
andere plaatsen zijn er de bewijzen van.

Wij begrijpen hen, die begaan zijn met het lot
der duizenden vrouwen en kinderen in de getroffen
steden. Wij begrijpen hen, die met deernis spreken
over het groote leed, dat daar geleden wordt. Een
dergelijk standpunt tegenover onze vijanden pleit
ongetwijfeld vóór iemand, is een bewijs van de
grootheid zijns harten en zijn breede kijk op het
•wereldgebeuren, een bewijs dat hij door den wreeden
oorlog niet is afgestompt.

Bovendien is het gemakkelijk en goedkoop, daar
het niets anders vergt dan een paar woorden van
deelneming en er verder aan de zaak toch niets
te veranderen is.

Moeilijker wordt het echter voor deze kampi-
oenen der menschelijkheid, wanneer het grootste
onrecht, dat ooit uitgedacht werd, onder hun oogen
wordt voltrokken, wanneer de grofste misdaden
voor hun neus worden gepleegd, wanneer in hun
eigen steden en straten de jodenvervolging woedt,
wanneer aan beroepssadisten vrije jacht wordt
gegeven op zuigelingen en ouden van dagen,

Waar blijven deze menschenvrienden dan? Steken
zij de helpende hand uit, wagen zij zichzelf om

anderen te redden? Laten zij tóónen wat zij waard
zijn of anders zwijgen. Ieder uur van den dag
wordt om hulp gebeden en gesmeekt, dag in dag
uit wordt hun gelegenheid gegeven hun groot hart
te toonen. Laten zij dit doen, laat hen daar, waar
zij kunnen, waar zij moeten, van menschlievend-
heid blijk geven, of laten zij anders het diepste
stilzwijgen bewaren over de afstomping hunner
medemenschen,

Het is ontstellend en zeer bedroevend te be-
merken hoe een groot deel van het Nederlandsche
volk zijn joodsche landgenoten heeft losgelaten,
en zelfs, teneinde het zich gemakkelijker te maken,
gevlucht is in het anti-semitisme.

„We weten nu eenmaal, dat de Duitschers het
land aan de joden hebben. Dat is nu eenmaal
zoo. Beroerd voor je als je een jood bent. Gelukkig
ben ik er geen en ik ben dus betrekkelijk veilig
en kan nog fijn naar de bioscoop."

Meer aandacht besteden velen, na de eerste
verontwaardiging niet meer aan het drama, dat
zich in hun eigen land voltrekt. Aan de massa-
moord, de menschenroof, de mishandeling en de
verminking waaraan een deel van hun eigen volk
is blootgesteld. De Duitschers wenschen de joden-
kwestie op te lossen. Op hun manier. Vele brave
Nederlanders zouden een zucht van verlichting
slaken, als ze hem maar al vast opgelost hadden.
Dan zou er van dien kant tenminste niets meer
van hun verwacht worden.

Men wordt zelfs anti-semiet. Dat is begrijpelijk.
Indien^ het iemand beroerd gaat, ziet men graag
dat het zijn eigen schuld is. Dat versterkt het
vertrouwen in de Voorzienigheid en men kan zich-
zelf sussen met de overtuiging, dat als je maar
braaf oppast, een dergelijk lot je niet zal treffen.
Als je slecht bent, krijg je straf. De jodenvervol-
ging is een ware straf, dus de joden zijn slecht.

Als de Duitschers het toevallig op menschen
met rood haar voorzien hadden, zou er ongetwijfeld
door vele hollandsche lafbekken een anti-rood-
haar-golf gevaren zijn. Men wil zich nu eenmaal
distantieeren van hen, die door het noodlot ge-
troffen worden. Dat is menschelijk, maar daarom
niet minder stom, laf en onrechtvaardig.

Ongetwijfeld hebben sommige joden een minder
fraaie rol gespeeld, ook tijdens de bezetting. Maar
laten we in godsnaam wat dit betreft, eens aan
de houding van velen onzer niet joodsche land-
genoten denken, en ons zeer, zeer diep schamen.

Laten wij toch het gif der nazi propaganda goed
onderkennen, laat het niet in onze gezonde hol-
landsche breinen binnen sluipen. Laten wij er onze
kinderen niet door laten bemetten. Laten wij niet
afstompen l

Laat iedere gele ster voor ons een aanfluiting
blijven van het meest elementaire menschelijke
gevoel. Laten wij niet afstompen! Niet-joodsche
vaders en moeders, kijkt naar je jonge kinderen.
Durf je er aan te denken, hoe er op een kwaden



avond kerels zouden kunnen komen, die hen, doof
voor hun geschrei, van je weg zouden slepen?
Hoe je machteloos zou staan, jij hun vader, jij
hun moeder, jullie in wie al hun vertrouwen ge-
steld was. Een klap met een kolf, een schop of
erger nog kon je krijgen, wanneer je je vader-
of moederliefde te veel den vrijen loop liet. Je
moest ze laten gaan. God weet waarheen, God
weet welke toekomst tegemoet. Weg, den donke-
ren nacht in.

Je durft er niet aan denken! Toch spelen der-
gelijke tooneeten zich dagelijks in je naaste om-
geving af. Laten wij daarvoor niet af stompen l

Niet-joodsche mannen en vrouwen, denkt aan
uw grijze vaders en moeders, hoe je hart ineen
zou krimpen, indien de beulen kwamen om ze als
vee in beestenwagens bijeen te drijven, een haast
gewissen ellendigen dood tegemoet.

Je durft er niet aan te denken, toch gebeurt
dit dagelijks in ons eigen goede Holland. Laten
wij daarvoor niet afstompen l

Gij allen, die hen daar in de tot puin geworpen
steden beklaagt, vergeet geen oogenblik de diepe
ellende, die onnoodig en onverdiend door diezelf-
de menschen over een weerloos deel van ons
volk gebracht is.

Dat zou afstomping zijn, van de grofste soort!

Nazi-Kolder.
(Henri Buningt Nieuw levensbewustzijn.)

Men debatteert met gelijk-, niet met onwaar-
digen. Van enig ernstig ingaan op het „betoog"
dat nazi Henri Bruning in een gepubliceerde lezing
voor zijn N.S. collega's van het letterengilde heeft
afgestoken, kan onzerzijds geen sprake zijn. De
wereldbeschouwing van Bruning maakt hem rijp
voor het dwangbuis of de befaamde hoge boom;
en de onze achten wij te goed, om ze tegen een
landverrader in 't geding te brengen. Wij willen
echter tot vermaak en „lering" der vrije kunstenaars
op dit geschriftje wijzen, dat ons zo welwillend
door het departement van wijlen Reydon werd
aangeboden!

Opvallend is Bruning's st i j l . . . door het geeste-
lijk plagiaat n.l., waaraan deze nazi-bediende zich
schuldig maakt. Bruning openbaart zich als een
jammerlijk imitator van Marsman, die hij blijkbaar
aandachtig gelezen heeft. Als parasiet op ander-
mans aestetisch eigendom is hij daarmee alleen al
veroordeeld. Maar hij doet meer dan op woorden
parasiteren, hij parasiteert zelfs op de denkbeelden
van Marsman, die, met een haast onmerkbaar
trucje, tot een soort bloed-en-ras-profeet wordt
verlaagd; zo eert men een doden dichter, die niet
meer protesteren kan! En zo eert men Nietzsche,
zo ook eert men Hegel (al wordt de laatste niet
direct genoemd, toch spookt zijn idee van de

Pruisische staat in Bruning's verward brein). En
dit mengelmoes van slecht begrepen ideeën wordt
dan met de mytische saus van Adolf Rosenberg
overgoten en levert de „geestelijke" inhoud van
deze brochure, die natuurlijk daarnaast nog wemelt
van allerlei strijdbare en hevige termen, die voor
het merendeel aan de weermachtsberichtgeving
schijnen te zijn ontleend, en die culmineren in de
verheerlijking van den bruinen sadist als de „sol-
dateske" mens: hard, agressief, beslist, realistisch
en rustig(ü). Vooral de twee eerstgenoemde om-
schrijvingen lijken mij uitermate naar het leven
getekend,..

Onnodig te zeggen, dat aan zulk een betoog
staart nog kop is te vinden. Bruning, toch al nooit
een sterke broeder, en daarom in vroeger tijden
in wedijver met talentvollere lieden nooit in staat,
zich een opmerkelijke plaats te veroveren, stapelt
de ene nazi gemeenplaats op de andere. Het
„scheppend ordebeginsel" wordt overal met de
haren bijgesleept, alsook de „diep-vitale levens-
wil", die het verleden heeft „overwonnen". Wij
vragen ons af, of daarmee de diepe vitaliteit van
de bombardementen op Warschau, Rotterdam,
Coventry en Belgrado bedoeld kan zijn, de ver-
woesting van de bibliotheken in Italië en de cul-
tuurschatten van het heilige Kiew? Daarop krijgen
we van heer Bruning natuurlijk geen uitsluitsel.
Wel raaskalt hij, als zijn Führer, over de „jonge
volken" van Europa, die de „synthese" voorstellen.
Alweer — de synthese waarvan? Het blijft ons
verborgen. Maar wij zijn misschien niet ver van
de waarheid, als wij die synthese zien als een
mengeling van machtshonger, terreur, rechtsschen-
nis, landroof en domheid? Over zulke kleinigheden
struikelt men onder de nieuwe orde niet, en Bruning
zeker niet. Het wordt allemaal versluierd achter
een dikke mist van „ideeën", hadden we bijna ge-
schreven, in elk geval van frazen en mystische
termen. Af en toe duiken daaruit de ons bekende
op; wij horen van „het volkse nationalisme'', dat
de enige waarborg biedt tegen „Europa-vijandige
machten'' en voelen ons weer thuis: juist, we zijn
er weer! Vlak daarop worden we onthaald op
een hymne op de nieuwe adel der toekomst, die
„arisiocratisch en dionysisch" zal zijn. Arme Nietz-
sche, ge hadt u misschien wel bedacht, deze uit-
lating te doen, als ge geweten hadt, wie er zich
van zouden bedienen! Uw adel was wel van een
andere soort... De vraag, die ons botterikken
overigens om de lippen speelt, is deze: hoe rijmt
zich zulk een dionysisch a r i s t o c r a t i s m e met het
volkse socialisme, dat alleen de „adel van den
arbeid'' kent? Heer Bruning schijnt daarover van
zijn departement geen instructies te hebben ont-
vangen: hij zwijgt er tenminste in alle talen over.

Langzaam nadert de kolder nu het hoogtepunt;
via de bejubeling van den „scheppenden mens",
die er een „viriele levensstrijd" op nahoudt, en
die „het edelste in den mens"(ü) najaagt, wordt



de Germaanse gemeenschap als lichtend ideaal voor
onze domme democratische blikken verheven. In
die gemeenschap zegevieren „Orde en Recht"
(nog wel met hoofdletters), men bidt en jeremieert
er niet meer en doet er niet meer aan „liefdadig-
heid", wat ons al te sterk gezegd lijkt, gezien de
redevoeringen van Adolf den Eerste en de busjes
van Winterhulp. . . Maar ja, Bruning kan het
weten, hij is immers lid van deze gemeenschap en
roept — o gevaarlijke geestenbezweerder! — alle
revoluties van het verleden op, om aan te tonen,
dat de historie zijn hoogtepunt vindt in de heer-
schappij van den „noordrasmens" ...

Nu zijn we dan, waar we moeten zijn, en hier
treedt die Uebermensch ons tegemoet, mannelijk,
moedig, trouw, strijdbaar, mythisch, — kortom de
belichaamde „vormwil", die alles in de schaduw
stelt, wat er ooit is geweest. En wat is deze
Noordrasmens (niet te verwarren met het Yorks-
hire-varkensras en de Rhode Islandkippen) anders
dan „het ondoorgrondelijk geheim van het cos-
misch worden''? Ziezo, lezer, ge weet het en zeur
nu niet langer, dat het u enigszins voor de ogen
schemert. Wij behoeven ons maar nederig voor
dezen Noordrasser te buigen, en de terugkeer naar
de „oorspronkelijke levenswaarden en vitale bin-
dingen" is bereikt. Klaagt ge nóg, dat het u niet
helemaal duidelijk is? Wat doet het er toe? Als
de „leiders" het maar weten, de stomme massa
heeft slechts te volgen. Europa, de Noordrasmens
en — het Rijk; ziedaar het nazi-recept voor de
redding der mensheid ...

Het heeft natuurlijk geen zin, om onzerzijds ook
maar reëel aan te willen tonen, dat het begrip
Rijk deel uitmaakt van het feodale staatsdenken,
en dat het de vloek en de schande der Duitse
natie is geweest, dat zij dit Rijk tot 1918 in stand
hield, om van het jaar 1933 maar te zwijgen...
Wij zijn immers maar mensen van het verleden,
onze wetenschap is cadavreus en afgedankt, alles
moet wijken voor de nieuwe Rijksgedachte, die
met „een bolwerk van macht" omringd moet zijn.
Dat is tenminste klare taal. „Al was het slechts
terwille van het schone leven, dat het in zijn schoot
behoedde", zo verontschuldigt Öruning de revolver-
terreur, — en met één slag zijn de Himmlers,
Streichers c.s. verheven tot kiemen van het schoon-
ste leven. Ja, ja, er valt hier wat te leren!

Onnodig te zeggen, dat Bruning's betoog uit-
loopt in een verdediging van dit Rijk en zijn poli-
tieke misdaden; het Rijk was de „enige vitale
grootheid van dit verwilderd continent"; en daar-
om, eenvoudig lezer, moest het dan ook wel „het
zwaard trekken", toen alle andere landen het
wilden bespringen en vernietigen; het handelde,
wie vat het niet, uit zelfverdediging, toen het
Polen, het Westen, de Oekraine en de Balkan
onder zijn laars vertrapte. Ach, wat hebben we
het Rijk toch steeds verkeerd beoordeeld! Het

betoog van nazi Bruning komt wel op een psy-
chologisch juist moment, . .

Het is natuurlijk juist, om deze kolder te lachen
en Bruning als een ridder van de trieste figuur in
zijn bruin hemd te laten staan, klappertandend van
geestelijke poverheid. Misschien echter hebben wij
dezen scribent toch onderschat, en wel in zoverre,
dat hij hier kennelijk als spreekbuis dienen moet
van de „Europese" machten, wier hielen hij zo
gracieus likt. Men moet letten op datgene, wat
achter de nonsens, achter de geleende en gestolen
frasen steekt, en dat veel gevaarlijker is: het vol-
slagen gemis aan historisch inzicht, de misdaad,
die zich in het rookgordijn van de beweringen
hult, en, terwijl de stromannetjes hun preek op de
voorgrond afsteken, achter de schermen haar slag
slaat.

Dat is de diepere betekenis van deze nazi-kolder;
en men moet Henri Bruning heten, en boordevol
rancune, verminkte eerzucht en literaire onmacht
zitten, men moet branden van verlangen om de
eerste viool te spelen, nu den „cultuurbolsjewieken"
het zwijgen is opgelegd, om zich tot dergelijke
koeliediensten aan de beulen van Europa en Ne-
derland te lenen. C r i t o .

Zwitserse Brief.

Op de 19e tentoonstelling van het „Gesellschaft
Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten"
was het voor mij, ontvlucht burger uit een land
zonder burgerrecht, vooral merkwaardig om te
zien, hoe de Zwitserse kunstenaars gebruik maken
van het voorrecht, in betrekkelijke vredestoestand
te kunnen werken. Dat het geen gewone vredes-
toestand is, mij dunkt de kunstenaars uit dit land,
waar van alle zijden de ellende der omringende
volkeren binnensijpelt, moeten het beseffen en de
verdieping, welke ik bij enkele jaren geleden ver-
geleken in hun werk meen te kunnen bespeuren,
bestaat zeker niet enkel in mijn verbeelding. Neen,
deze is overal zichtbaar en wel degelijk het ge-
volg van een verhevigde en verinnerlijkte con-
centratie op het werk, voortvloeiend uit de ge-
weldige, alom woedende openlijke of ondergrondse
strijd om het bestaan der volkeren.

Van de merkwaardige figuren op deze tentoon-
stelling noemen wij twee schilders, ons van vroeger
bekend, maar wier werk zeer veel aan overtuigigs-
kracht gewonnen heeft. Ten eerste Ernst Morgen-
thaler, die met een soort ..Ultrilliaanse" onbe-
vangenheid tegenover zijn stadsgezichten staat,
zonder nochthans de hoogte van de grote Parijse
schilder te bereiken. Dan Martin Lauterburg, wiens
gezicht op Genève bij nacht, een duister stads-
gezicht op duistere wijze geschilderd, een suggestief
doek werd. Alles bijeengenomen een tentoonstel-
ling, zoals wij er in Holland in langen tijd niet
zagen sinds de Gilden-pest vele der beste kunste-
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naars uit geestelijk zelfbehoud dwong alle open-
bare manifestaties te vermijden.

De Zwitsers zijn een hard werkend en ook
verder tamelijk hard volk — dit laatste zij niet
ter hunner nadeel uitgelegd: het was en is hun
kracht, de kracht van een klein bergvolk, vele
malen aangevallen door sterkere en agressieve
naburen. Hun grote schrijver Ramuz, ondanks alle
liefde voor zijn land allerminst blind voor hun
fouten, schreef eens, een vergelijking makend tussen
Nederland en Zwitserland, beide kleine landen
met een sterk onafhankelijkheidsgevoel, dat het
voornaamste wat het karakter van zijn land van
dat van Holland deed verschillen, was, dat het
nergens aan de zee grensde. Inderdaad, de zee,
waarover de bewoners ook van het kleinste land
dat er aan grenst, hun blikken kunnen laten dwalen,
de zee waar de wind vandaan komt die ons schoon-
veegt van veel klein gedoe, dat door het ploeteren
in onze enge samenleving aan ons kleven blijft,
neen, het dappere, hardwerkende, maar ook vaak
zelfgenoegzame en zelfzuchtige Zwitserse volk
kent de zee niet. Maar er is een andere zee —
het lijkt misschien dat wij triviaal gaan worden,
maar wij werken, helaas, een maar al te levens-
ware vergelijking uit — de zee van menselijke
ellende, die dit kleine land omspoelt, en waaruit
dagelijks de menselijke wrakstukken hier aan komen
drijven. Dit is de zee, waaruit de wind opsteekt,
welke de blik van dit volk schoonvegen en ver-
wijden kan, wanneer het tevens de moed en deernis
vindt, a l l e aangespoelde slachtoffers in zijn midden
op te nemen, te verplegen, aan het volle leven
terug te geven en te v e r d e d i g e n . Hoewel dit
al veel gezegd is voor iemand, die hier, in vrij-
wel berooide staat, gastvrijheid geniet, gebiedt de
eerlijkheid mij nog duidelijker te worden: ik be-
doel, dat ik hoop, dat Zwitserland voortaan a l l e
vluchtelingen uit de onder de voet gelopen Euro-
pese volken opnemen zal, en geen e n k e l e uit-
leveren zal of hun ontvoering toelaten zal. Dat
het zich voortaan niets meer aantrekken zal van
het geschetter en gedreig der aan handen en voeten
gebonden „sterke volken" en, al moge dit laatste
argument niet sterk klinken, het zal in de praktijk
blijken slim te zijn, en dan in hemelsnaam maar
liever slim zijn en profiteren van de onmacht van
eens te duchten tegenstanders, dan net te doen
of de tijden niet veranderd zijn en talloze schip-
breukelingen zonder erbarmen in de maalstroom
terug te zenden, met als argument, dat anders
wel eens een springvloed op zou kunnen steken,
als wraak voor te vaak betoonde gastvrijheid!

Uit de illegale pers»
In „De Geus" van Februari lazen wij een belangwekkend

artikel over de illegale pers, zijn waarde voor vandaag en
morgen. Merkwaardig en verblijdend is de uitlating welke wij
hier lezen van den directeur-generaal van Handel en Nijver-
heid Hirschfeld: hij noemde onlangs de ondergrondse pers zeer

gevaarlijk en drukte zijn ondergeschikten op het hart, er zich
niet door van de wijs te laten brengen, ook niet als zij er
persoonlijk in aangevallen werden! Dat de redactie van De
Geus gevaren ziet in het opnemen van te grote artikelen over
de maatschappij van na deze oorlog, kunnen wij met haar
eens zijn voor zover het 't woordje „te" betreft. Verder lijkt
het ons juist nuttig —• en even belangrijk als het opnemen van
directe „verzetsartikelen" — en de mening dat de redacteurs
der illega'e bladen veelal uit jongeren van 20-30 jaar bestaan,
die te jong zijn om te kunnen oordelen over dergelijke pro-
blemen, slaat wel voornamelijk op studentenbladen, gelijk De
Geus er zelf een is! Niets lijkt ons menselijker dan dat wij nu
reeds nadenken over hoe het straks worden moet, niets nood-
zakelijker dan hierover op voorzichtige en doordachte wijze
nu en dan in de illegale pers getuigen. De regels van Rpstand,
waarmee De Geus haar artikel besluit, getuigen van een kort-
zichtigen blik van . . . Rostand l „Je ne veux pas que voir la
Victoire, ne demandez-pas: Après!" Even kortzichtig is dit
als het „après nous Ie déluge" van Lodewijk XV. Wij willen
juist enkel de overwinning zien, omdat wij in grote trekken
beseffen, wat wij daarna te doen zullen hebben! Overigens
beantwoord „De Geus — een uitstekend geredigeerd blad —
naar wij vaak konden vaststellen, in alle opzichten aan de
verlangens van zijn talrijk publiek.

In de „Wist U?"-rubriek van „Je Maintiendrai" lezen wij'
o.a. „dat de Nederlandse voetbalwedstrijden in Duitsland steeds
meer het karakter van Oranjefeesten gaan aannemen" Het kan
zijn; van een ooggetuige vernamen wij, hoe onlangs in een
Berlijns stadion het Nederlandse arbeiderselftal, toen het be-
volen werd een vaderlands lied te zingen, het volgende ten
gehore bracht (de Duitsers verstonden het niet, en hoorden
het diep onder de indruk en in de houding aan) „Hoe lang
zal het nog wezen, - hoe lang zal het nog zijn - dat wij nog
moeten pezen - in dit vetvloekt Berlijn?" Wij waren nu een-
maal nooit sterk in spontane volkszang, maar dit lijkt ons toch
in ieder geval wel een tekst, gegrepen uit het hart van tien- '
duizenden . . .

Pro Memorie»
Prettig is het, te weten wie er dag en nacht, voor ons wel-

zijn waken! Dat er kunstenaars zijn die het zó goed met ons
menen dat zij over het kleine bezwaar heengestapt zijn, de
eed van trouw af te leggen in de handen van de Rijkscom-
missaris, waardoor zij zich voor alle tijden als landverraders
volgens-de-wet gekenschetst hebben. Wij wisten het en ont-
houden het. Maar wij hebben het nu niet over Badings en
Mengelberg, Boot en Polet, of hoe al die paladynen der Ne-
derlandse Kunst meer mogen heten. Wij willen hier eerst een
lijstje met namen overnemen, gelijk wij het in het officiële jaar-
boek der departementen vonden.
Raad van advies voor opdrachten aan beeldende kunste-
naars voor de vrije kunsten.

(Vooral dit „vrij" doet ons hart goed . . . )
Leider: Ed. Gerdes
Secretaris: K. Heinsius
Leden; J. Bauker (achter wiens naam fier vermeld staat

„ONS", hetgeen betekent dat hij ridder in de Orde van Oranje-
Nassau is!), F. Bobeldijk, L. Bron, A. Colnot.
Raad van advies voor opdrachten aan beeldende kunste-
naars voor de gebonden kunsten.

Leider: E. Wienecke
Secretatis: Chr. Agterberg
Leden: J. Gidding, L. van der Vliet, Joh. Polet, prof. H.

M. Z. Campendonck (Rijksduitser)
Comité voor Nederlandse Kunsttententoonstellingen in het
buitenland.

Leider: E. Gerdes
Leden: A. Colnot, D. J. du Crop, A. van der Klugt
Men ziet het: verschillende heren gaan, uit puur enthousi-

asme voor de goede zaak, gebukt onder de vele functies, en
vinden hen blijkbaar kniesoren, die iets aan te merken hebben
op „cumulatie van functies"! ^


