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DE RIDDERSLAG VOOR DE ILLEGALITEIT
Bij het persklaar maken van ons nummer van l No-

vember, hadden wij nog juist de gelegenheid de Bood-
schap van H.M. de Koningin en de Regering aan de ille-
galiteit op te nemen. Voor wie ons artikel „Vrije Pers
en Verzetsbeweging na de bezetting", in datzelfde num-
mer gepubliceerd, heeft gelezen, 'kan het geen verwon-
dering baren, dat de Boodschap ons grotelijks verheugd
heeft. Uit d'eze Boodschap immers valt geen andere con-
clusie te trekkan dan deze, dat door Staatshoofd en
Regering de illegaliteit, dat wil zeggen Vrije Pers en
Verzetsbeweging tezamen, erkend, wordt, niet alleen als
strijdmiddel tegen den vreemden overheerser tijdens de
bezetting, doch ook als instrument, dat bij de wederop-
bouw van ons land goede diensten kan bewijzen. Hoe
heterogeen van samenstelling de illegaliteit dan ook we-
zen mag, op grond van haar verdienste voor de nationale
zaak en wegens het in haar verzamelde inzicht, of, wil
men, inzichten, omtrent hetgeen straks nodig zal zijn om
landsbelang en volkswelzijn op juiste wijze te behartig m,
heeft zij het recht, zo wordt thans door de hoogate auto-
riteit van het land erkend, haar adviezen uit te brengen.
Het r ech t . . . . en de plicht zouden wij er aan toe willen
voegen. n

Deze boodschap snijdt eens en vooral de pas af aan
hen, die zowel binnen als buiten de illegaliteit, beweren
dat de taken der illegaliteit voor het grootste deel auto-
matisch ophouden bij het einde der bezetting en des-
wege ook de illegaliteit vanzelf ophoudt te bestaan en
de behartiging van lands- en volksbelangen weer geheel
in handen van de oude leiders moet komen. Aan hen
dus, die niet willen zien dat wat thans nog illegaliteit
heet, straks in het volks- en staatsleven een grote rol
kan en moet spelen, omdat weliswaar vele van de taken
die zij thans moet vervullen vervallen, doch andere, zo-
als die der voorlichting van het Nederlandse volk, mis-
schien wel van karakter zullen veranderen, doch met
onverminderde kracht zullen moeten worden voortgezet.

Bovendien zal de illegaliteit straks voor nieuwe taken
gesteld worden, waarvan de voornaamste wel zal zijn die
van het bevorderen van een zo groot mogelijke eenheid
in het Nederlandse volk en zijn politieke leven. We zijn
er ons terdege van bewust, dat zulk een eenheid nooit
totaal kan zijn, zolang niet de voedingsbodem voor de
tegenstellingen verdwenen zal zijn: de economische, sociale
en culturele ongelijkheid. Maar juist om die ongelijkheid
klaar en duidelijk te stellen en de juiste middelen voor
haar opheffing te kunnen vinden, is een zo breed moge-
lijke samenvoeging van de groepen ter weerszijde van de
scheidingslijn noodzakelijk, omdat alleen dit tot heldere
probleemstelling in ons politieke leven kan leiden en
daarmede tot zuivering van de zoveel gesmade „partij-
politiek" en opheffing van nodeloze versnippering. Bo-
vendien is ook boven de grote tegenstelling uit, een be-
paalde mate van eenheid bereikbaar, zoals door de ille-
galiteit in deze moeilijke bezettingsjaren bewezen is, mits
altijd en overal het grote doel, de gezondmaking van ons
volks- en staatsleven voor ogen gehouden wordt, En

voor de bevordering van deze eenheid boven de partij-
en kan de illegaliteit machtig veel doen. Het zou wel
zeer te betreuren zijn als de ervaring der 'lle-'iliteit, op
dit gebied verworven, teloor zou gaan voor de moeilijke
periode van hergroepering, economische, sociale en gees-
telijke heropbouw, die wij tegemoet gaan.

Da Koningin verlangt van de illegaliteit haar in te
lichten omtrent hetgeen er thans aan gevoelens, verlan-
gens en inzichten leeft ia het Nederlandse volk. De ille-
galiteit is zeker capabel dit te doen, want in haar, die
niet alleen de daadkrachtige hand en de vooruitziende
blik van het Nederlandse volk is geweest, maar ook zijn
scherp luisterend oor, zijn deze dingen opgezameld en zij
heeft ze ook veelvuldig gespuid ter uitwisseling van ge-
dachten en ter voorbereiding van de grootst mogelijke
coördinatie. Door het uiten van Haar verlangen, erkent
de Koningin de grote v/aarde van de illegaliteit in dit
opzicht.

/ningin verlangt van de illegaliteit advies inzake
ce formatie van een nieuw kabinet, als straks, zo spoedig
mogelijk na de bevrijding, het fungerende kabinet demis-
sionair zal zijn geworden. Hiermede wordt van de illega-
liteit de vervulling van een direct politieke taak geëist.
Natuurlijk zal zij niet de enige adviseur van de Koningin
zijn, die immers, naar ons parlementair en democratische
gebruik het wil, alle belangrijke stromingen horen zal,
alvorens over te gaan tot het geven van een opdracht
voor kabinetsformatie. Belangrijk is echter dat de Ko-
ningin met het uiten van dit verlangen ook de politieke
betekenis van de illegaliteit erkent. Is de illegaliteit,
heterogeen als zij nu eenmaal en van nature is, in het
bizonder op politiek gebied, ook capabel voor de vervul-
ling van deze opgave? Wij menen met volle overtuiging
van wel, omdat zij juist door die heterogene samenstel-
ling beter dan welke andere groepering ook, tot een ad-
vies zou kunnen komen waarin de verschillende in haar,
dat wil ook zeggen: in het Nederlandse volk, levende op-
vattingen samenstromen. Want de illegaliteit is niet al-
leen de spiegel van de verschillende toekomst-beelden
die groepen en personen, welke van haar deel uitmaken,
zich gevormd hebben, zij is tevens de bedding waarin
alle stromingen elkander ontmoeten, om tezamen voort
te ijlen naar het door alle begeerde doel: de wederop-
heffing en gezondmaking van het Nederlandse volk.

Kunnen wij niet anders doen dan ons verheugen over
de Boodschap, tegelijk gevoelen wij de grote verplich-
ting welke zij aan de illegaliteit oplegt. De Boodschap
brengt de politieke ridderslag voor de illegaliteit! Thans
is het haar zaak zich zelve ten spoedigste klaarheid te
verschaffen omtrent hetgeen in haar boezem leeft en dit
zoveel mogelijk vorm te geven. Het is haar dringende en
naaste taak tot een programma van eisen en verlangens
op alle gebieden des levens te komen en daarbij naar zo
groot mogelijke e-enheid te streven, ook al stellen wij ons
.geenszins voor dat algehele eenheid een bereikbaar ide-
aal zou zijn. Aan deze taak willen wij, de kunstenaars-
illegaliteit, speciaal op het gebied van de cultuur en in

(vervolg op pag. 2 onderaan)



QUARANTAINE VOOR DE KRANT
Vóór den oorlog gold de Nederlandsche Pers voor hoogst
fatsoenlijk en onomkoopbaar. En dat was ze ook, ver-
geleken met die van sommige andere Europeesche lan-
den, met name die van Frankrijk, "wier kolommen niet
alleen veil waren voor den meestbiedende, wie hij oiok
zijn moc'ht, maar die bovendien in handen van een be-
paalde kliek, een fatale destructief-misleidende werking
op de openbare meening uitoefende.

In ons land was dit stellig niet het geval, maar zoo
fraai was het met onze Pers toch ook niet gesteld, als
sommigen hebben willen doen gelooven; anders zou het
trouwens ook niet mogelijk geweest zijn dat ze zóó ge-
makkelijk, zoo bijna zonder slag of stoot en zóó karak-
terloos-serviel voor den vijand capituleerde als geschied
is, wanneer wij afzien van een enkele, helaas maar al
te schaarsche uitzondering. Neen, reeds voor den oorlog
leed onze Pers, en onze Dagbladpers in het bizonder on-
der een aantal ergerlijke euvelen, des te gevaarlijker
naarmate ze dieper onder het oppervlak van burgerlijk
fatsoen en eerlijkheid verborgen lagen. Onze Pers lato-
reerde aan een huichelachtigheid en een slaafschheid
van-binnen-uit, die heel weinig strookte met het air van
onafhankelijkheid en eigengereidheid dat ze zich maar
al te gaarne gaf. In werkelijkheid immers werd zij gere-
geerd door een handjevol dagblad-directeuren die, groo-
te en kaplitaal-krachtige potentaten als ze zich voelden,
hun redactie-personeel meestal als een soort koelie's
beschouwden, en zelfs hun hoofdredacteuren zoodanig
kozen, dat zij bij voorbaat als van een zekere plooibaar-
heid en „gemakkelijkheid"1 bij deze ondergeschikten ver-
zekerd konden zijn. Zij en hun personeel vertegenwoor-
digden zeer bepaalde belangen, die v/eliswaar wisselen
konden met den dag, maar geenszins bepaald werden
door de behoefte van het openbaac. welzijn, doch uit-
sluitend en alleen doordat van zulke personen of gros-
pen, met wie de Dagbladdirecties hun eigen belangen
verbonden wisten.
Natuurlijk werd deze houding handig gecamoufleerd onder

allerlei leuzen, en het is alleen maar verwonderlijk dat
wij nooit een Dagblad bezeten hebben, dat tot motto
droeg „Honi soit qui mal y pense". Hoe onafhankelijker
en partijlozer zij zich voordeden,' hoe meer reden er
meestal was tot wantrouwen, want 'hoe grooter de hui-
chelachtigheid. Hoewel, dit moet eerlijkheidshalve toe-
gegeven worden, het in de laatste jaren meer en meer
mode werd voor sommige kranten, om veeleer op cyni-
sche wijze hun ware aard kenbaar te maken, onder de
allure van „wij zijn een groot boulevard-blad en weer-
spiegelen de meening van Jan Rap, die ook vandaag zoo
en morgen zus is".

Daarbij dienen ze dan toch heel concrete en indivi-
dueele belangen, en toonden zich vaak niet te vies van

DE RIDDERSLAG VOOR DE ILLEGALITEIT.
het bizonder op dat van de kunst, volgaarne onze beste
krachten wijden. Wij kunnen dat doen, omdat heel veel
van wat er aan verlangens en wensen in de wereld van
de kunst leeft, reeds in vaste vorm is neergelegd.

Naar ons gevoelen zou 'het manifest, destijds door
„Parool" en „Vrij Nederland", gezamenlijk uitgegeven,
doch waarvan bekend is dat vele andere bladen (ook
het onze) het gaarne mede-ondertekend hadden, wan-
neer er genoeg gelegenheid voor was geboden, uitste-
kend als uitgangspunt voor de fomulering kunnen dienen.

Moge de illegaliteit zich de grote waarde van de
Boodschap bewust zijn en haar verheven taak met zake-
lijke vastberadenheid, doch tevens met grote, idealisti-
sche bezieling aanvatten. En moge dan spoedig de ure
slaan waarin zij, in vrijheid en op vaderlandse bodem,
de Koningin de gegevens en het advies waarom ze vraagt
zal kunnen verstrekken!

de gemeenste manoeuvres.
Het dagblad „De Telegraaf", onbetwist en uitsluitend

eigendom van de familie Koldert, die zich gaarne spie-
gelde aan de Hearsts en de Ullsteins, gings hierbij voor-
op, maar was lang niet het eenige langs de goede ikana-
len absoluut koopbare en bewust-leugenachtige dagblad.
Het voorbeeld vond steeds meer navolging, en de kran-
ten mogen onderling vechten om de eer, wie hierbij het
meest toonaangevend was.

In hun typisch-kapitalistische en autoritaire structuur
werden onze dag- en ook wel weekbladen feitelijk over
de hoofden der redacties heen bestuurd, al hadden deze
laatste een schijn van vrijheid, die echter deugdelijk door
het 'gevaar voor salaris en boterham begrensd werd. De
Nederlandsche journalist, doorgaans onnoozeler dan
waarvoor hij versleten werd, mocht de persen draaiende
houden; voor het zeggen hadden het de groote onbeken-
den die, soms van het buitenland uit, de richting en toon
van hun bladen, daardoor ook hun specifieke inhoud en
de interpretatie van het „nieuws" bepaalden. De Neder-
landsche jounalist was in zekeren zin een stakker, meest-
al gedwongen om boven zijn geestelijke stand te leven
en (door middel van zijn onkosten-nota's en andere klei-
ne voordeeltjes) een grootscher staat op te houden dan
zijn eigenlijk inkomen hem veroorloven kon, onzeker over
den dag van morgen, zelfs al werden hem — dat deden
de „groote" boulevard-bladen zoo graag — gedurende
een kort aantal jaren extra-hooge gage's aangeboden,
tot zijn pen op typisch-excessieve wijze der journalistiek
weldra „verbruikt" was. Weinigen die in dp journalistiek
de middelmaat ontstegen, zijn aan dit gevaar ontkomen,

Te meneerig om zich behoorlijk, op de straffe manier
van bijvoorbeeld de typografen die met hen in dezelfde
gebouwen werkzaam zijn, te organiseeren, zijn al deze
„onafhankelijke" krantenmenschen zoo volledig aan de
willekeur van hun vaak wispelturige en moreel-incompe-
tente broodheeren overgeleverd geweest, dat het niet
anders kon of slaafschheid en gedweeheid werd een ka-
raktertrek van hun stiel, zooals de hooge rug van den
kleermaker of de stoflongen van den mijnwerker. Hun
eigen meening? Het was de meening van ,,de krant", —
en wat de krant was, bepaalde de directie Hun ridderl
lijkheid voor recht en waarheid? Hoe wilden ze voor
het recht van anderen opkomen, als ze niet eens in staat
waren hun eigen, meest elementaire rechten te hand-
haven? En hoe konden ze de objectieve waarheid voor-
staan, als ze niet eens in staat waren hun eigen subjec-
tieve waarheid — de onwaardigheid en onwaarachtig-
heid van hun bestaan — moedig onder de oogen te zien?
Hun onafhankelijkheid? Sinds wanneer is die te vindan
bij bezoldigde lakeien die om een onvertogen woord, een
linksch gebaar, of zoo-maar, zonder reden, met pak en
zak de straat op getrapt kunnen worden? En zoo was,
alle Journalistenkringen en bonden ten spijt, de burger-
lijke status van den krantenman uit het land van Pieter
't Hoen!

Ach, te verwonderen was het niet, dat ze dan ook
aanstonds grepen naar de uitgestoken vinger van den
vijand, en grif op* zijn eerste drogreden de beste ingin-
gen. Gewend als ze waren de directie-hand te likken en
te buigen voor de striemen en banbliksems „van boven-
af", kleine mannetjes zonder werkelijk verantwoordelijk-
heidsbesef, zonder geestelijk gefundeerd standsgevoel,
zonder notie van de wezenlijke beteekenis hunner taak,
zagen zij slechts de meesterhand, en dat was genoeg om
aanstonds te kwispelstaarten, niet te ruiken dat deze nog
stonk naar verraad en rood zag van het bloed der eigen
broeders. Een snauw en een grauw der bezetters, en het
Nederlandsche journaille vrat zijn eigen drek en kroop
in het vuilste stof, onder het gekreun „We kunnen toch
immers niet verhongeren We moeten toch redden
wat er redden valt " En daarmee zalen ze op het



hellend vlak, van week tot week afglijdend tot steeds
laaghartiger bedrog, tot steeds brutaler leugens, tot steeds
gemeener misleiding van de massa, die veel te laat in de
gaten kreeg hoe ze door haar voor onkreukbaar gehou-
den pers verkocht en verraden werd.

Enkelen schrikten, retireerden bijtijds of bijna bijtijds.
Maar de meesten bleven zitten, en de rest van deze lij-
densgeschiedenis, van dit wellicht grootste Nederlandsche
schandaal uit den bezettingstijd, is bekend. Op de vodjes
papier die men tegenwoordig kranten noemt, maar die
nog steeds of tot voor kort de namen en „bewerkte" stuk-
ken van eertijds achtenswaardige journalisten dragen, kan
men dagelijks zien tot hoever 'het met hen gekomen is,
— tot hoever het komen moest.

En nu de Regeering, bij monde van een minister die
zelf aan den lijve ondervonden heeft, hoeveel slaafsch-
heid de Nederlandsche journalist moet bezitten, ver-
klaard heeft , dat ze van plan is de kranten-schrijvers
en -bezitters als volwaardige burgers te behandelen en
hun straks rekenschap en verantwoording voor hun da-
den te vragen, nu is er geween en geknars der tanden
in Israël, en beroepen de heeren zich op overmacht en
op hun uiteindelijk toch „goede" bedoelingen, en op
alles wat ze tenslotte niet deden. Alsof daarmee ooit al
•het vergif valt goed te praten, dat zij met eigen hand
dag-in,dag-uit het Nederlandsche volk hebben helpen
toedienen.

Het i.s niet alleen een daad van eenvoudige recht-
vaardigheid, maar een maatregel van allereerste nood-
zaak, om te zorgen dat de slaafschheid, de koopbaar-
heid, de wispelturigheid en het achter de conjunctuur
aandraven van de Nederlandsche pers geen dag langer
dan onvermijdelijk was, ons openbare leven tot een er-
gernis blijft. Een radicaal verbod van al wat er nu
„legaal" verschijnt, is niet meer dan logisch. En uit den
geest van dezen maatregel volgt, dat niet. alleen de
kranten («n hun bezitters-directeuren) op zulk een wij-
ze gewraakt en onschadelijk gemaakt worden, maar ook
de heele horde van meeloopers die deze leugenbladen,
willens of onwillens, volgeschreven 'hebben. Het ligt
voor de hand, dat al wie in deze jaren openlijk als jour-
nalist werkzaam was, dit beroep niet meer zal kunnen
uitoefenen, totdat zijn persoonlijk geval grond'g onder-
zocht en n<i door de daartoe aangewezen instantie niet
al te schuldig bevonden is.

Deze lieden behoeven dus niet te trachten langs al-
lerlei achterdeurtjes, bijv. via de illegale pers, weer aan
een kranteribaantje te komen. Ze moeten zoolang maar
iets anders, iets volkomen ongevaarlijks en onpersoon-
lijks gaan doen. Blijken ze zuiver op de graad, dan ko-
men ze altijd nog vroeg genoeg aan bod, na al hun ac-
tiviteit in de ofgeloopen jaren!

Deze maatregel in al zijn rigoureuze strengheid is on-
ontkoombaar, wil het Nederlandsche volk ooit weer een
fractie van zijn vroeger al dan niet gefundeerd vertrou-
wen in de Pers terugwinnen. Het odium van heel haar
verraad, haar hielenlikkerij, haar lafhartig meelaveeren,
zou voor onbepaalbaren tijd o<p de Nederlandsche Dag-
bladpers blijven rusten, wanneer er geen drastische zui-
vering voorafging aan een reorganisatie van het heele
publiciteitswezen in ons land, na bijna vijf jaren van de
grootste corruptie en knevelarij. Dat daarbij oud zeer
de diepste oorzaak der pestilentie gebleken is, maakt <Ie
zaak alleen maar erger, en doet de noodzaak van e n

grondige saneering des te sterker voelen.
Moeten er intusschen dan geen kranten verschijnen?

En wie zullen ze moeten volschrijven? vraagt menigeen
zich misschien af, en onheilspellend draaien de journa-
listen met hun oogen wanneer zij onder hun menschen
deze suggestieve vraag herhalen. Het antwoord echter
is hoegenaamd niet gecompliceerd. De intellectueele
klasse waaruit de doorsnee journalist in ons land werd
gerequireerd, is zoo groot in haar 'middelmatigheid, zijn
scholing en geoefendheid was meestal zoo willekeurig,
dat het nooit veel moeite zal kunnen kosten, de te de-
cimeeren gelederen aan te vullen. Maar voor het „inter-
regnum", het moge korter of langer duren, is er nog een
betere oplossing te vinden, waarvan ook stellig gebruik
gemaakt zal worden. De besten en de meest persoon-
lijken onder de journalisten zijn degenen gebleken, die
zich kwalijk konden schikken in de slaafsche omstan-
digheden waaronder zij moesten werken, en die de
krant in betere dagen slechts als doorgangshuis be-
schouwd hebben, waarin zij aclhter de schermen leerden
zien en zich intusschsn bekwaamden voor meer en
beter. Onder deze oud-journalisten zijn er vele schrijvers
en kunstenaars, politici en anderen, die in dezsn tijd
van hun integriteit voldoende blijk hebben gegeven, en
die nu bereid zullen zijn tijdelijk „krantonwerk" te ver-
richten, ten einde een zoo belangrijken sector van het
openbare leven grondig en onverwijld te helpen zuive-
ren. Voegen wij bij hen nog de journalisten met verant-
woordelijkheidsgevoel (en dat waren uiteraard lang niet
de slechtsten) die bijtijds de beenen namen en weigerden
hun geheele ziel en zaligheid aan den vijand te verkoo-
pen, — dan hebben wij al een aardige groep van vak-
journalisten en mannen met routine bij elkaara, die het
technisch, soepel en vlot functioneeren van een of twee
groot e dagbladen in elke stad van eenigen omvang stel-
lig kunnen garandeeren. Daarbij kornen dan nog degenen
die in dezen tijd geleerd hebben het woord te voeren
voor 'hun medeburgers in de illegaliteit, onder omstan-
digheden zoo moeilijk, zoo fnuikend en zwaar, als geen
enkele beroepsjournalist ze ooit had doorloopen. Ook zij
deden een zeer speciale en zeer bruikbare ervaring op,
die wel niet het eenige is wat een dagblad noodig heeft,
of wat het behoorlijk kan laten verschijnen, maar die
toch een hoogst bruikbaar facet zal kunnen verschaf-
fen aan een nieuwe Pers, voor een nieuwe samenleving
in een nieuwen tijd.

Boe deze kranten zullen heeten, welke titels ze dra-
gen, is volkomen bijzaak. Van belang is alleen, door w!e
zij bezet zullen worden,, wie er hun stempel op zullen
drukken. Dat dit niet de oude directies zullen zijn, •—
niemand die het betwijfeld, maar dat het ook niet de
oude journalisten en redacteuren kunnen zijn, schijnen
deze lieden zelf nog niet te kunnen geloovsn. Het moet ze
dan maar met woorden en vooral dadsn aan hun ver-
stand gebracht worden. Al wat naar voor-oorlogsche en
„oorlogsche" journalistiek zweemt, moet op quarantaine
worden gesteld, totdat blijkt dat het onbesmet en bacil-
lenvrij is. Al wat nog de stank draagt van het lichaams-
deel der moffen dat zoo ijverig door het journaille ge-
likt werd, dient voorgoed geweerd. Misschien dat dan
ooit het ietwat naïef, maar toch roerend vertrouwen,
dat het Nederlandsche volk vroeger in zijn Pers had, in
den een of anderen vorm terugkeert.

DE KUNSTENAAR IN DEN KOMENDEN TIJD x)
Enkele gedachten

De verwoestingen, door den bezetter in ons land aan-
gericht, nemen ontzettende vormen aan. Het oorlogsge-
weld voegt daaraan het zijne toe. Alle krachten en mid-
delen zullen straks aangewend moeten worden om ons beschouwen en dus pas in de laatste plaats gedenken?

land van voedingsmiddelen, grondstoffen, bouwmateriaal,
machines, gereedschappen, vaar- en voertuigen te voor-
zien.

Zal er in die situatie nog voldoende aandacht over-
schieten voor de kunst? Zal men haar als luxe bleven



Zullen de kunstenaars aangewezen blijven op particuliere
bronnen, waarvan ongetwijfeld minder verwacht kan
worden dan ooit? Of zal de overheid inzien, dat aan
kunsten, als een van het maatschappelijk bestel onaf-
scheidelijke factor, van meet af aan mét de handel, nij-
verheid, industrie, scheepvaart, landbouw, veeteelt, even-
redige aandacht en steun verleend moeten worden?

Deze vragen wekken in de kringen der kunstenaars
terecht groote zorg. Alle plannen en initiatieven, in
deze jaren gerijpt, lijken vruchteloos, wanneer de kunst
niet een andere plaats zal gaan innemen in het geheele
leven, dan zij tot nu toe bekleed heeft. Die plaats zal
haar niet zonder strijd worden afgestaan. En die strijd
zal in de eerste plaats door de kunstenaars zelf ge-
streden moeten worden. En wel door allen gezamenlijk.
Niet door de beoefenaren van een enkel vak, die mis-
schien door de omstandigheden een oogenblikkelijken
voorsprong zouden kunnen behalen. Maar door allen
tezamen, in het besef hunner gemeenschappelijke be-
langen en de gelijke cultureele taak, die zij bij den op-
bouw der nieuwe maatschappij te vervullen hebben.

Hoe die nieuwe maatschappij er zal uitzien, wij weten
het niet. Men behoeft het ook niet te weten, om toch
zeker te zijn, dat de verhoudingen — ook die van cie
kunst en de kunstenaars t.o.v. de gemeenschap aan nóg
sterkere veranderingen onderhevig zullen zijn in <le
naaste toekomst, dan in het nabije verleden reeds het
geval was.

De tijd die achter ons ligt, kweekte een ongegrond
individualisme. Voorname oorzaken daarvan waren, dat
de productie niet meer onmiddellijk voor de behoeften
der medemenschen maar vo:or de onpersoonlijke markt
plaats vond. En dat deze wijze van produceeren een
winstbejag in de hand werkte zelfs ten koste der me-
demenschen. Hoe kan in een dergelijk maatschappelijk
stelsel de kunst als maatschappelijke daad beschouwd
en gevoeld worden?

De kapitalistische productiewijze is niet zeer geschikt
om de sociale neigingen in den mensch op zuivere wijze
tot uiting te doen komen. Die neigingen kunnen ook in
de kunsten slechts zeer zwak tot uiting komen, wanneer
de kunstenaar de toestanden en gebeurtenissan binnen
zijn horizon alleen maar beschouwt als bruikbaar mate-
riaal, als aanleiding om aandoeningen weer te geven en
te prikkelen, als dankbaar gegeven.

Onder het kapitalisme zijn prachtige kunstwerken
ontstaan. Maar men zal moeilijk kunnen ontkennen, dat
'dit een klassekunst is geweest. De smaak of smakeloos-
heid der bezittende klasse, haar zelfbewustheid en zelf-
verzekerdheid evengoed als haar gespletenheid en twij-
fel, 'haar behoudendheid evenzeer als haar zucht naar
sensatie, haar zakelijke nuchterheid zoowel als haar
angst voor de werkelijkheid, haar bluf niet minder dan
haar vlucht in de mystiek, al deze tegengestelde tenden-
zen kenmerken de kunst der laatste decenniën. Hoewel
er tusschen de klassen altijd iets gemeenschappelijks
bestaat, doordat er momenten komen waarop de eischen
van het maatschappelijke leven in bepaalde opzichten
allen tot verwante ideologieën brengen, blijft er n'ette-
min een onderlinge afstand van voelen en denken. Een
Verlaine 2) of van Deyssel spreken ook voor den kunst-
gevoelige proletariër een taal, die hij nauwelijks ver-
staat, laat staan waardeeren kan.

Te streven naar een proletarische kunst zonder meer,
zooals in den overgangstijd die achter ons ligt vaak ge-
schiedde, zou beteekenen te streven naar een nieuwe
klassekunst zonder meer.

Iets anders is het evenwel een open oog te hebben,
eenerzijds voor de onmaatschappelijkheid, het zedelijk
verval, de decadentie en twijfelzucht die zich in de bur-
gerlijke kunst der laatste tientallen jaren weerspiegelen;
anderzijds voor 'het sterke maatschappelijke besef, de
zedelijke grootheid, de onverbriiikte krachten, het ver-
trouwen in de toekomst, welke in het bewuste proleta-
riaat leven.

Het doet ons begrijpen dat de door velen, ook in de
socialistische kringen, gehuldigde opvatting, dat de
nieuwste kunstrichtingen mei hun uiterlijk revolutionaire
tendenzen speciaal weerklank zouden vinden bij het
proletariaat, als zijnde de strijdende, naar boven streven-
de klasse, op een vergissing berust.

Ook al begint zich de invloed van het klassebewusle
proletariaat op het maatschappelijke leven duidelijker
af te teekenen, nog is het niet in staat de kunst nieuwe
banen te wijzen. Dat moment is pas gekomen, wanneer on-
der invloed van zijn groeiende macht, de maatschappelijke
structuur zoodanig veranderd zal zijn, dat de voorwaarden
voor een nieuwe levensstijl geschapen zijn. Wanneer het
proletariaat dus ook zelf haar idealen niet meer ziet
in het voorbeeld der bourgeoisie, maar zich haar eigsn
krachten en verlangens volkomen bewust geworden zaï
zijn. Dan pas is de tijd aangebroken voor een kunst-
richting van blijvenden vorm, niet meer onderhevig aan
modes en excessen. 3)

De taak van den kunstenaar in den komenden tijd kan
men tweeledig zien:

Ie. ertoe mede te werken dat de onvergankelijke
uitingen der voorafgegane perioden toegankelijk worden
voor iedereen;

2e. in eigen werk te streven naar het algcmeene
i,p.v. naar het tijdelijke en bizonderen, naar wat de ge-
meenschap bindt i.p.v. naar wat haar scheidt. En dat, door
zich ernstig te verdiepen in wat in het volk als geheel
aan idealen en verlangens, hartstochten en krachten
leeft. Korter kszegd: door <op te gaan in de gemeenschap.
Want kunst brengen tot het v.olk zonder meer blijft een
burgerlijke tendenz. Zooals de meest egocentrische
mensch aan filantropie kan doen, kan men in het besef
van eigen bizonderheid de eenheid aller menschen be-
zingen. Iets anders en grooters echter is het er naar te
streven met hart en ziel een te zijn met de gemeenschap
der menschen. En pas wien dat gelukt is, zal met waar-
lijke klare hartstocht kunnen putten uit de oneindige
bron der krachten die in het volk leven.

Zoo gezien, is de strijd die de kunstenaars te strijden
krijgen om hun cultureele taak te vervullen, niet te
scheiden van den strijd, die gestreden moet worden om
den bodem riip te maken voor de noodzakelijk geworden
maatschappelijke hervormingen.

!) Dit belangwekkende artikel plaatsen wij gaarne als
eerste bijdrage tot de discussie waartoe wij in ons Octo-
bernummer onze lezers uitnoodigdsn.

De redactie.
2) Het wil ons voorkomen, dat de naam van Verlaine

in des schrijvers betoog" beter vervangen had kunnen
worden door die van b.v. Paul Valéry, Verlaine's kunst
immers is wel degelijk verstaanbaar geweest voor zijn
volk. (Red.)

3) Te oordeelen naar een voorafgaande alinea bedoelt
de schrijver het niet zoo, maar men zou hieruit kunnen
lezen dat de schrijver zich in de toekomst rlp ontwikke-
ling eener proletarische kunst voorstelt. Het lijkt ons
daarom goed hier op te merken dat wij in ieder geval
zulk een verwachting niet deelen, tenzij men onder
„proletarische kunst" zou willen verstaan een kunst die
de maatschappelijke strijd van het proletariaat geestelijk
ondersteunt. Doch zulk een kunst, die van nature ten-
dentieus zal zijn, kan nooit een algemeene, d.w.z. e^n in
het geheel van het economische en maatschappelijke
leven gewortelde kunst zijn. Eerst wanneer mede, o',
als men wil, voornamelijk door de vernieuwingswü van
het proletariaat, een klasselooze samenleving bereikt zal
zijn en daarin t-enüevolge van de zekerheden welke een
nieuwe economische en sociale orde den mensen bWen
zal, een vaste levensstijl ontstaan zal zijn, zullen cultuur
en kunst een veranderd karakter krijgen, waaruit op-
nieuw een grote stijl kan opbloeien. Excessen en modes,
geboren rit maatschappelijke tegenstellingen, sensatielust
en ongezonde winstprikkel, zullen dan stellig verdwijnen,



Brandarisbrief
Wij hoorden gedurende de laatste tijd — en de gigan-

tische oorlogvernietigingen der laatste maanden, juist in
ons land, zullen hier zeker niet vreemd aan zijn — ver-
schillende kunstenaars en andere cultuurdragers de angst
uitspreken, dat het wel met West-Europa „voorbij" zou
zijn. Wat kunnen zij daarmee bedoelen? Kunstwerken,
die door de eeuwen heen stand hielden en omringd wer-
den door de liefdevolle zorg van alle beschaafde men-
sen, gehele steden zelfs werden in enkele dagen vernie-
tigd en zijn voor góéd uit ons kultuurbezit verdwenen.
Dit vermindert en verarmt op een wijze en met een snel-
heid, welke in de gehele wereldgeschiedenis haar weer-
ga niet zag. Vele millioenen mensen worden afgeslacht,
voor een deel zonder dat iemand begrijpt waarom. On-
afzienbare productiegebieden gaan voor jaren verloren.
Wij konden, wilden wij gaan detailleren, een eindeloze
optelsom van zuiver negatieve resultaten van het leven
der mensheid gedurende de laatste jaren maken. Maar
laat het nu, en op deze pdaats genoeg zijn.

Vreselijk is dit alles, maar wie dit schrijft en wie dit
lezen, leven nog en dit is een belangrijk ding. Wij zeg-
gen dit zonder bittere ironie. Is er niet een oude, bijna
afgezaagde zegwijze, maar waaraan de mensheid zich
steeds in opperste nood vastklampt, die zegt dat zolang
er leven is, er nog hoop is? En hebben wij dan geheel en
al de wijze les van de vogel Phoenix vergeten?

Angst horen wij ook uiten voor de mogelijkheid, dat
straks al het oude verworpen worden zal, dat er een
generatie aan bod komen zal die op rauwe of sentimen-
tele wijze, in ieder geval zonder bezonkenheid de gru-
welen van deze tijd uitbeelden zal en vol minachting de
ouderen, tot de veertigjarigen en jongeren toe, weg zal
vagen van wat meer dan ooit de kunstmarkt geheten za\
worden. Zij bedoelen —• aldus menen wij het tenminste
te begrijpen —- dat er misschien een goedkope, grof-
sentimentele tendenzkunst ontstaan zal, nauw verbon-
den met bepaalde gedachten en maatregelen van sociale
vooruitgang, maar deze in wezen niet dienend, maar

veeleer schadend. Wat kan ons antwoord hierop zijn?
Dit: wat praat jullie eigenlijk over angst of van wal
ook? Werkt liever, tracht je te vernieuwen, zo dit no-
dig mocht blijken, tracht je met de volle inzet van je
geest en je werkkracht aan te passen bij de eisen, wel-
ke de komende samenleving aan ons allen stellen zal.
Tracht daarbij ook vooral jezelf te blijven en je hand-
werk zuiver te houden •— en er is dan geen enkele re-
den om te vrezen, dat er geen plaats meer voor het
werk zou zijn, waar jullie met je gehele wezen achter
kunt staan,

Zou West-Europa moe zijn? Goed, dat is een mens
ook wel eens, maar dat gaat wel weer voorbij en vaak,
naar bewezen is, niet door rust die niets-doen is, maat
juist door harde, maar anders gerichte arbeid. Grenzen
zullen vervagen — wat hoog tijd ook werd trouwens —
de volken zullen zich nauw aaneen moeten sluiten om
gezamenlijk de nieuwe wegen te vinden die leiden zul-
len naar de nieuwe samenleving. En thans reeds kunnen
wij, als in zoveel dingen, een voorbeeld nemen aan de
Sowjet-Unie, waar in een jaar tijds gigantische weder-
opbouwplannen tastbare, door staal geschraagde werke-
lijkheid werden. Moe! Wie durft te beweren dat wij, die
twee wereldoorlogen beleefden, ongeneselijk moe zou-
den zijn? Hebben wij dan gedurende de laatste jaren
enkel met de moed der wanhoop tegen de fascisti-
sche horden gevochten met alle wapenen, tot onze blote
handen toe? Hadden wij dan niet de hechte, harde in-
nerlijke zekerheid, dat het recht en de toekomst aan
ons waren, dat wij dit eens zonneklaar zouden zien,
na hoeveel bittere maanden en jaren dan ook? En zou-
den wij, nu dit „eens" nadert, langzaam maar zeker, ons
niet schrapper moeten zetten dan ooit, terwijl wij, de
ogen gericht op de horizon waar weldra de zon over
onze gehavende landen op zal komen om ons bij het
bouwen van onze nieuwe werkplaatsen te belichten, nog
eens, met verbeten koppigheid, ons aller leuze grom-
men: weg met de nazi's, uit ons hart, uit ons werk, uit
ons land, uit onze samenleving. Tegenover de totale
oorlog stellen wij het totale verzet!

Een nieuw Nazi-cultuurmonument
„LEXICON der JUDEN IN DER MUSIK",

Het is toch een merkwaardig degelijk volk, dat Duit-
sche volk. Wat ze eenmaal aanpakken, voeren ze con-
sepuent door. Om het even of het nuttig is of tegen elk
gegrond verstand indn-ischt, of het een positief of nega-
tief doel beoogt, of het moreel of juridisch al dan niet
verantwoord is. E^n idee opperen beteekent ook het ten
uitvoer brengen, hoe waanzinnig het ook zijn mag.

maar vol, rijk en gevarieerd zal de kunst zeker zijn,
omdat zij gegrondvest is in esn samenleving welke den
creatieven geast de rijkste ontplooiing waarborgt. (Red)

4) Laten we voorzichtig zijn en ons hoeden voor re-
thoriek en zelfs voor de schijn daarvan. Men kan een
eenzame zijn en zich zijn bizonderheid bewust (waren
de groot^n onder de kunstenaars niet altijd geestelijk
eenzamen pn zich meestal zeer bewust van hun bizondere
gesteldheid?) en tóch de gemeenschap der menschen
liefhebben met alle overgave dienen en het rijke leven
en de schoonheid van een in vrijheid gebonden samen-
leving bezingen. Denken wij aan Beethoven, om slechts
één naam te noemen. Slechts de gezochte eenzaamheid,
de gewilde bizonderheid vertroebelen de verhouding
tusschen den kunstenaar en de gemeenschap en daar-
mede de klaarheid van zijn kunst. Zooals de opgedron-
gen eenzaamheid en bizonderheid de kunstenaar ooK
ondanks zichzelve, van het volk en diens drijfkrachten,
begeerten en bezielingen, vervreemden. (Red.)

Hitler was nog niet lang aan de macht, de „zuivering der
Duitsche cultuur" nauwelijks begonnen, of er verscheen
reeds eon m'Jzieklexicon, waarin de gebruiker kon vin-
den welke kunstenaara Joods besmet waren. In hun
iiver waren de samenstellers wat ver gegaan. Zelfs onze
Wülem Mengelberg werd aan de Joodsche schandpaal
genageld. Een vergissing, die met vele andere, in een
herdruk gelukkig ongedaan gemaakt werd. Ongeveer
terzelfdertiid deed een anti-semitisch geschrift „Musik
und Rasse" van een zekeren Richard Eichenauer opgeld.
Toen, na Hitler's beruchte rede bij de opening der eer-
ste tentoonstelling van „Ontaarde Kunst" een reeks
boeken over dit 'Onderwerp het licht zagen, nam Staats-
rat Dr. Hans Severus Ziegler (generaal-intendant van
het Duitsche nationaal-theater te Weimar) de „Entar-
tete Musik" voor zijn rekening. Dr. Karl Blessinger, pro-
fessor aan de „Akademie der Toonkunst" te München,
schreef in zijn „Mendelssohn-Meyerbeer-Mahler" een
„diep-wetenschapirelifke" studie over ,,Das Judentum in
der Musik als Schlüssel zur Musikgeschichte des 19.
Jahrhunderts". Daarin bleek hij weliswaar volkomen ver-
geten te hebben, wat hij een kleine twintig jaar tevoren
in zijn „Musikalische Problemen der Gegenwart'' had
geschreven, waarin o.a. M^ndelssohn „ein Meister voii
pi'sgesprochener formalen Begabung" genoemd, en Paul
Bekker als degene die de muzikale problemen van dezen
tijd ,,am tiefsten eingefühlt hat" geprezen wordl.

Maar dat alles was niet genoeg. Het „Instituut der
N.S.D.A,P. zur Erforschung der Judenfrage", te Frank-



fort a/M. gevestigd, heeft de kroon op dit werk gezet
met de uitgave van een „Lexicon der Judsn in der Mu-
sik", samengesteld door de schrijvers Stengel en Gerigk;
laatstgenoemde is een nieuwbakken privaat-docent der
muziek te Berlijn. Het boek, dat in de Amsterdamsohe
Openbare Leeszaal ter lezing ligt, bevat circa 9000 na-
men van heele, halve en kwart-Joodsche componisten,
uitvoerende musici, musicologen en recensenten, met aan
het slot een opsomming der „verjoodschte" opera's, ope-
retten, zangspelen, revues, geluidsfilms, volksstukksn,
oratoria, enz. enz.

Het voorwoord begint met de geruststellende mede-
deeling dat „die Reinigung unseres Kultur- und damit
ausch unseres Musiklebens von allen jüdischen Elemen-
ten erfolgt ist" en constateert dan dat dit lexicon zijn
beteekenis ook behouden zal in de toekomst, hetgeen wij
met volle instemming onderschreven! Men kan dan lezen
hoe de Joden, ondanks vaak verbluffende, maar natuur-
lijk waardelooze, want vooze, prestaties, de Westersche
muziek alleen maar vervalsoht hebbsn. Zij beroepen zich
daarbij vanzelfsprekend op Wagner's anti-semitische
brochure „Das Judentum in der Musik" en de zooeven
genoemde publicaties van Eichenauer en Bless'nger. Hoe
noodig een 'dergelijke lexicon wel was, bewijzen de
schrijvers met hun mededeeling, dat er nog altijd Jood-
sche besmetting der nazi-kunstmanifestaties plaats vindt!
Zoo schrijven zij;

„Onder de levende kwart-Joden, die bij vergissing va-
ker ook bij uitvoeringen van partij-instant'es ten ge-
ho'Ore gebracht worden, zijn Boris Blacher en Heinrich
Kaminski de voornaamste. Wilhelm Kienzl, de eenigen
tijd geleden gestorven componist van de opera „Der
Evangcliman" is eveneens kwart-Jood. Kort geleden
werd de muziekcriticus Friedrich Herzfeld als „Misch-
ling 2. Grades" vastgesteld, wiens geschriften hiermede
voor het partijwerk wegvallen. Abusievelijk als Joden
verdacht (gedeeltelijk door Joden als rasgenooten opge-
ëischt), •werden (en •worden) voor alles Georges Bizet
(die met een Jodin getrouwd was), Max Bruch (die de
pech had dat zijn bewerking van het „Kol Nidrei" een
van zijn bekendste composities werd) .Bernhard Klein,

Sigfrid Karg-Elert en de Franschman Camille Saint-
Saëns, die wel een der beruchtste „Deutschen-hetzer",
maar een Ariër was. De vroeger luid omstreden com-
ponist Alban Berg is eveneens vrij van Joodsch bloed".

In het alfabetisch register worden bij de namen der
Joodsche musici e.d. soms buitengewoon waardevolle
opmerkingen gemaakt. Zoo leest men bij de naam van
Carl Flesch:

„Hij behoort tot die categorie van Joden, die erop uit
is den Duitscher het minderwaardigheidscomplex in te
enten, om hem daarmee gewilliger voor hun bedoelingen
te maken".

Wie de mentaliteit van den heer Blessinger wil leeren
kennen, leze zijn in 't lexicon'aangehaalde uitingen over
Mahler „dat fantastische type van den Oostjoodschen
rabbijn ", aan wiens werk zooveel aandacht werd
besteed, dat „14-tagige Mahlerfeste (Amsterdam) ke;ne
Ausnaihme waren . . . . " (put that into your pipe, o Wil-
lem Mengelberg, and smoke it). En natuurlijk putten de
samenstellers van het waardevolle document der nazi-
cultuur, dat dit lexicon vormt, met niet minder welbe-
hagen uit Hans Pfitzner's in 1920 tegen Paul Bekker ge-
richte brochure „Die neue Aesthetik der musikalischen
Impotenz", waarin de Duitsch-nationale ideeën reeds
duidelijk werden uitgesproken en de scheiding Duitsche
en Joodche kunst aan de orde gesteld werd. Hoewel
Bekker reeds eenige jaren geleden in de emigratie ge-
storven is, genieten de samenstellers van het lex'con
nog volop van Pfitzner's aanval, "waarvan zij de volgende
smadelijke woorden wegens de „deutliche und drastische"
uitdrukkingswijze in 't bijzonder blijken te bewonderen:
„Wer das nihilistische Geseires seiner (Bekker's) Frank-
furter Zeitunglieblinge für die legitime Nachfolge des
Werke Beethovens und Wanners halt, kan geschissen von
gemalt nicht unterscherden."

Waarlijk dit lexicon is een uitnemend cttltu«rmonu-
ment voor het Duitschland der nationaal-sociali^ten, ge-
heel in den geest van Goer'ngs beruchte uitspraak tit-
dens het Rijksdag-piroces: „Het komt er n:et op aan of
we soms eens er naast schieten; hoodzaak is dat we
schieten."

TEGEN DE BIERKAAI
Bij enkele gedachtsn van Edgar Quinet.

t
„Indien ik iets ben, dan ben ik een Vrijheidsgeest",

aldus begint de 69-jarige Edgar Quinet in 1872 het voor-
woord tot zijn boek over de Franse republiek en de
voorwaarden tot regeneratie van Frankrijk. (La Républi-
que-conditions de la régénération de la France). Zelden
'heeft iemand in een paar woorden een beter zelfportret
:geschetst: een Vrijheidsgeest, van het moedigste en no-
belste soort, zó stijgt hij uit zijn geschriften welke in dit
boek verzameld zijn — ze weerspiegelen een halve eeuw
van geestelijke en politieke strijd — voor ons geestes-
oog 'Op! Jong reeds diende hij de goede zaak van de
vriiheid: samen met Michelet ging hij tegen de macht der
Jezuïeten te keer — zijn leven lang trachtte hij trou-
wens de politieke macht van de clerus te ondermijnen
en te breken. Dit, gevoegd bij zijn overige politieke be-
moeiingen, bezorgt hem zijn ontslag als hoogleraar aan
het College de France. In 1843 grijpt hij de vrijheids-
vaan en strijdt metterdaad, als een der aanvoerders, met
het volksleger mee dat Louis Philippe ten val brengt.
Persoonlijk neemt hij symbolisch, bezit van de troon, bij
de inname van het koninklijk paleis. Een daad, kenmer-
kend voor de man die besefte dat voor redelijke, gees-
telijk rüoe mensen slechts één staatsvorm mogelijk is: die
van een republiek! Steeds is hij echter als een roepende
in de woestijn. In 1852 -wordt hij verbannen, voorname-
lijk omdat hij als kamerlid zijn verplichtingen als volks-
vertegenwoordiger strikt nagekomen was en de stem van

het beste deel van zijn volk had laten klinken op ecu
plek, waar men zo iets niet placht te dulden. Jaren-
lang woont hij in Zwitserland, vervolgt zijn letterkundige
en geschiedkundige arbeid en richt zijn klemmende be-
togen tot zijn volk. Na de val van het tweede keizerrijk
keert hij weer, ziet de Commnne in bloed neerslaan en
aanschouwt met angst en bitterheid de bij voorbaat ver-
waterde republiek met dictatoriale inslag ontstaan. Weer
waarschuwt hij, in bijna profetische taal, maar hoe wei-
nigen verstaan ziin taal, de taal van de ware vrijheid. . . .
Kunnen wij zijn leven anders noemen dan een strijd te-
gen de bierkaai? Laten wij hopen dat het Frankrijk van
thans een nieuwe Edgar Quinet in zijn midden heeft en
er naar zal luisteren, of wel de geschriften van zijn fiere,
wijze landgenoot van driekwart eeuw geleden herleest
f", ter harte neemt! Maar ook wij, ook alle volken die
thans aan de drempel van een nieuwe tijd staan, die er
een van vrijheid in gebondenheid of wel van een nieuwe,
mensonterende slavernij worden kan, kunnen veel uit
zijn geschriften leren. Laten wij nu het een en ander
voor U vertalen.

Allereerst: de verhouding tot Duitsland, of liever tot
Pruisen, waarvan hij de theorie dat het Pruisische ras
over Europa heersen moet, verafschuwt. Hij schrijft:
„Wat moeten wij tegenover die rassengeest stellen? Ge-
hoorzaamheid, discipline Ja. zonder twijfel, maar tegen-
over een ontketende geest moeten wij een andere geest
stellen. Welke zal dat zijn? Het Franse genie? De geest
van het Latijnse ras? Ik zou er aan toe willen voegen



de republikeinse geest, de zaak van de bevrijde mens-
heid. De Duitsers spreken slechts over het Duitse volk,
laten wij in de naam van allen spreken. Zij worden op-
nieuw barbaren, laten wij opnieuw soldaten van de be-
schaving worden. Zij houden slechts van wat teutoons is,
laten wij tot de wereld spreken."

Hij onderzoekt waar de schuld van alle ellende, over
zijn volk gekomen, te vinden is. In onwetendheid soms?
„Iedereen heeft het over de onwetendheid van het volk,
Laten wij het eens hebben over de onwetendheid van de
leidende klassen."

Hij zag de vloek van het bizondere onderwijs, dat in
handen van de clerus een bewust verdommende invloed
op het volk had. Holland, meende hij, had op dit gebied
een voorbeeld aan de wereld gegeven, „Ik zou kunnen
aantonen dat het meest religieuse en misschien redelijk-
ste volk van Europa, het Hollandse volk, reeds bijna
een eeuw geleden deze oplossing bereikt heeft. Deze
alleen is in staat de eeuwige tegenstellingen .op te heffen
waarop het Franse onderwijs overal op stuk stoot". Wat
zou Quinet denken en schrijven, wanneer hij de toestand
in ons land gedurende de laatste decennia zou kunnen
overzien. . . .

De zuivere, boven alle ellende uitstijgende kracht van
de kunst kent hij en hij getuigt er van in een subliem
hoofdstuk, getiteld: „Een nieuwe interpretatie der kun-
sten en van de oudheid". „Verheven Venus, evenals wij
aan de puinhopen ontkomen, keer weer tot het licht.
Schenk ons wat gij bezit, leer ons de grootheid en de
kracht van de ziel. Leer ons, om, evenals gij het deed, op
te stijgen uit de bittere golven, met een zuiver voorhoofd
en de ogen op de oneidige toekomst gericht. — To^n ik,
na onze rampspoeden, voor het eerst weer een Grieks
beeld zag, een Grieks gedicht las, scheen het mij toe dat
het mij nooit te voren met die hemelse glimlach ontvan-
gen had. Wat al hadden zij mij niet te vertellen! Tijdens
het beleg van Parijs, bij het nachtelijk gehuil van de gra-
naten die op mijn dak neerkwamen, is het Homerus ge-
weest die m'i steun gaf: hij heeft mij van c!e 'hongersnood
gered. Beproeft dit goddelijke medicijn."

Deze intellectueel tot in de topman van zijn vingers,
zag het gevaar van een toegespitst en steriel intellectueel
leven, „Onder de oorzaken welke tot onze val hebben
bijgedragen, reken ik de neiging om een verfijnde geest
te willen bezitten. Die ambitie is het geheim van per-
soonlijke successen. Maar wanneer het er om gaat
grondslagen voor ihet publieke leven van een land te
leggen, wat moeten wij dan aan met al die armzalige
•kleine manoeuvres?"

Dat de gehele clerus van dezelfde geest doortrokken
is waar het er om gaat het volk met mondjesmaat
schraal geestelijk voedsel toe te dienen, Quinet wist
'het, gelijk ook thans nog in vele landen, wij behoeven
slechts aan Spanje te denken, millioenen het dagelijks
aan den lijve voelen. Luister naar wat hij hier over
zegt: „Men tracht ons wijs te maken, dat de lagere
geestelijkheid een andere gesteldheid bezit dan de hoge
geestelijkheid, dat de eerste natuurlijkerwijze tot de
democratie behoort en dat de tweede enkel daar vijan-
dig tegenover staat en de moderne wereld tegenspreekt.
Illusie der illusies, honderdmaal vernietigd, steeds weer
herboren! De lagere geestelijkheid heeft dezelfde gees-
tesgesteldheid als de hoge geestelijkheid. Waarom? Om-
dat de ene zowel als de andere essentieel bij hetzelfde
systeem behoort: dat der priesterheerschappij."

Hij wist op zijn duimnje, tot welke middelen de reac-
tie, steeds en overal, in staat is haar toevlucht te ne-
men wanneer zij aan de macht wil komen. „ledere keer
dat de reactie de gelegenheid gekomen dacht, Frankrijk
onder 'haar juk te brengen, bijvoorbeeld aan de voor-
avond van de 18e brumaire, is zij begonnen met op
straat een reeks duistere geruchten te verspreiden om
de geesten te vertroebelen, imaginaire gevaren sme-
dend, complotten uitdenkend, sporen aanwijzend •welke
zij beweerde gedurende de nacht ontdekt te hebben.

Dat alles heeft in alle tijdperken van slavernij succes
gehad. Ten allen tijde is het save-qui-peut een dag
aan de vernietiging van het publieke leven vooruit ge-
gaan," Laten wij, in 1944, staande voor een ongewisse
toekomst, ons dit voor gezegd houden!

Welk een onvermoeid strijder was hij! Hij wist dat
strijd, strijd om het recht een noodzakelijk bestands-
deel van veler leven is. „Men kan, wordt, er beweerd,
van zijn leven geen crisis maken. Dat is een vergissing.
Het gehele leven kan een crisis zijn, een strijd om het
recht; en ieder van ons is een aanvoerder in deze strijd.
Ik weet zelfs niet, of de dood ons rust geven zal. Ten-
minste, wij strijden nog door de aanwezigheid van onze
igraven."

Hoe doorzag hij de Duitsers! „Door hun teutomanie,
hun haat en rassenegoïsme, verliezen zij het spel. Zij
denken slechts aan de Duitsers, zij sluiten de rest der
volkeren uit. Een barbaarse overwinning, dat is geen
beschaving. Het menselijk geslacht wenst niet buiten
de overwinning gesloten te worden." En verder: „Alleen
vernietiging van al wat niet teutoons is, ziedaar waai'
de germaanse toren van Babel op uitloopt. Indien heden
ten dage een volk zou moeten regeren, dan zou het niet
zulk een moeten zijn dat zich, gelijk Duitsland, er op
beroemt allen te vernietigen; het zou dat moeten zijn,
waarvan de armen breed genoeg zijn om allen in een
hogere mensheid te omvatten."

Ontkent Quinet dat de Duitse geest iets goeds zou
bezitten? Integendeel. Luister maar: „Toen men aan de
Franse natie Elzas-Lotharingen ontnomen had, heelt
men het niet enkel versterkte plaatsen, vestingmuren,
velden en zelfs mensen ontnomen. Men heeft het een
geest ontrukt, die van het germaanse ras, zodat Frank-
riik zou kunnen zeggen: een deugd is van mij heenge-
gaan."

Wij laten het er nu bij en hopen, dat velen wier taak
het is thans zoveel mogelijk vooruit te zien en te rege-
len, in deze dagen hun blikken eens om zullen wenden
en voor enkele uren het hierboven bedoelde boek van
Edgar Quinet gaan bestuderen. Wij allen kunnen er
enkel voordeel van hebben!

LACHEN ZONDER BON
Met het stopzetten van de stroomlevering per com-

pleet etmaal wordt de functie van den mna, die bij het
tooneel aangeduid wordt met de benaming „man van
het licht" • - onze pleegvaderen spreken van Herr Ober-
beleuchtunginspektor —• geheel uitgeschakeld. Zij, die
studies in twee of meer deelen schreven over de belich-
ting van het tooneel kunnen voorlopig wel in ruste
gaan; de spelers mogen het met hun grime en kleeding
op een accoordje gooien en de regisseurs behoeven geen
nachten meer lichtrepetities te houden. Bij het licht,
waarbij nu de vertooningen plaats vinden, zal men de
neus van Cyrano niet van die van de Wijze Kater
kunnen onderscheiden. In de maanden vóór en na Kerst-
mis, waarin openluchttheater niet mogelijk is - - trou-
wens op de Goffert, in het Oisterwijksche natuur-
theater, de Kralingsche Perenhof en het Beeksche
theater van het Amsterdamsch Lyceum zullen de Volks-
grenadiere wel voor de bezetting gezorgd hebben —•
vinden in zalen als Bellevue, Concertgebouw en Dilli-
'gsntia de voorstellingen bij daglicht — „Lachen zonder
licht" staat in een advertentie -- pjaats. Het Hbl. gaf
een recensie van de eerste operamiddag en schreef: „En
al was het tooneel bijkans de donkerste hoek van de
zaal, aan de scenische handeling temidden van de ge-
wone decors en met de gewone costumes bleek dit
weinig af te doen. En wat ging er in dit halfdonker nog
een dramatische kracht uit van de tuinscene van Rigo-
letto, maar zelfs 't zomersene tooneel uit de Verkochte
Bruid kwam goed tot zijn recht".



Wat zal deze recensent straks een waai deering too-
nen voor de slotacte van de Koopman van Venetië met
de prachtige lyrische passages van Lorenzo: The Moon
shines bright in such a night as this, en wat zal hij toch
nog <onder de indruk raken aan het slot van spoken als
Oswald in extase uitroept: De zon, moeder, de zon.
Er zijn veel oplossingen gezocht voor een nieuwe thea-
terbouw, maar nog nooit heeft een architect er aan
gedacht 't tooneel in 't donker en de zaal in 't licht te
zetten. In het Concertgebouw heeft men al gezocht
naar een manier om het orkest zóó op te stellen, dat
•de orkestleden nog wat van de noten onderscheiden,
Herman Rutters wijdt er een beschouwing aan en ge-
waagt daarbij van verschillende mogelijkheden. Na een
uur Beethoven of een uur Balletparade — alles gaat
naar maat en tijd, want tusschen zonso.p- en ondergang
mogen we het uur voor het afhalen van de Warme Hap
niet verzuimen — verrast men ons stellig nog met een
uur Rembrandt of een uur Gerard Dou. En wanneer de
toeschouwers bij den rondgang langs de Nachtwacht en
de Avondschool niet op een .'J^voelige manier eikaars

aanwezigheid moeten bespeuren — batterijen en piepers
zijn geen attributen voor het totale thuisfront — dan
zal men hun een beetje licht bij dit défilé moeten ge-
ven, waarbij voor de kunstwerken moeilijk de gunstig-
ste plaatsen kunnen worden ingeruimd. Met de reser-
vering van kolen voor nuttiger technische doeleinden
als lichtparachutes, geperfectioneerde V I's, éénmans-
torpfedo's, is de cultuur in de donkeren hoek gedrongen.

Aan den journalist de taak om ons aan het verstand
te brengen, dat we jaren lang in luxe en overdaad ge-
leefd hebben. In de communiqué's van het hoofdkwar-
tier van den Führer is plaats genoeg om zich met de
aanranding van de cultuur bezig te houden. Maar wie
zal het tenslotte Lady Macbeth in haar slaapwandel-
scene, de handwerkslieden in het bosch van de Midzo-
mernachtdroom of de musici van Haydn's Musikalischen
Spass ten kwade duiden als zij liever hun kaarsjes thuis
opbranden, nu men toch niet meer het decor uit Nacht-
asyl en van de Walpurgisnaoht van elkaar zal kunnen
onderscheiden!

HET TURFSCHIP VAN BREDA
Was het niet zoo: dat toen „de vuyle Specken"
de stad bezetten, en hun euvelmoed
al jarenlang het gansche land zich strekken
liet onder Parma's ijzeren krijgersvoet,

opeens, toen bijna alles scheen verkeken,
Prins Maurits opstond en met wijze list
soldaten zich in 't turfschip liet versteken,
en zoo de stad Breda te nemen wist?

Men juichte daar, eerst om de goede turven,
en toen om wat de boot aan vrijheid borg.
Men prees Ulysses' oude list; zijn durven, -
de brandstof niet, maar wel zijn wijzer zorg.

Daar volgden toen veel andere goede steden,
heel Brabant haast, en menige Yselstad;
het grootste leed scheen toen haast wel geleden,
was 't eind ook ver, waarvoor men streed en bad.

En nu opnieuw Breda is ingenomen
op vuiler broedsel dan ooit de Spanjool,
verraderlijk, met veel geweld gekomen,
maar ras gevlucht voor Canadees en Pool,

Nu krijgt die stad ook weldra hout en kolen,
en komt de turf de vrijheid achterna;
in vrijheid lag de warmte thans verscholen,
die eens ontbrak in 't turfschip van Breda!

Doch in zulk speelsch exempel der historie
bleef één ding toch gelijk: hiermee begint
des vijands eind, daagt nogmaals Holland's glorie,
dat in zijn vrijheid al zijn warmte vindt.


