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DE VRIJE KUNSTENAAR
Religieus en politiek onafhankelijk orgaan voor de Nederlandsche kunstenaars waarin

opgenomen „De Brandarisbrief"

TUSSEN TWEE ALEXANDERS
Wederom staat het aloude Athene, symbool van de de-

mocratie der Oudheid, in het midden van de belangstelling
van hen, die met intensieve aandacht volgen de ontwikke-
ling van de strijd om de wedergeboorte der democratie in
het verdrukte Europa. En zij, die niet. alleen met belang-
stelling de strijd volgen, maar bovendien met inzet van hun
persoonlijke belangen, ja dikwijls met die yan hun leven,
deelnemen aan die strijd, omdat zij er meer van verwachten
dan herleving der democratie alleen, z ;j stellen zich met be-
klemd hart de vraag: waarheen marcheren wij? Het bevre-
digd dezulken allerminst en stelt hun nog minder gerust, wan-
neer zij de grote staatsman, maar toch ook oude en gehar-
naste conservatief Churchill horen verklaren, dat het een
groep bandieten is, tegen wie thans het Engelse leger in
Griekenland in de strijd wordt gebracht. Zij immers weten,
en zij weten dat ook Chu'"chill het weet, dat deze „bandie-
ten" meer dan drie jaren gevochten hebben tegen de over-
weldigers van hun land, dat die zelfde bandieten tot voor
kort als om strijd geprezen werden, ook door minister Chur-
chill en de zijnen, als de baanbrekers der vrijheid, niet alleen
voor hun laad maar mede voor de vrijheid van Europa. Zij
weten ook en ook dat weet Churchill tenminste even goed
als zij, dat de:e z.g. bandieten het eerlijker menen met de
democratie dan de tegenwoordige legeringsleider van Grie-
kenland, Papandreu, en zijn ministers, aie immers stammen
uit het voor-ooriogse, op .zijn minst half-dictatoriaal te nac-
men regiem.

Het is waar dat wij, ondanks de in het Engelse parlement
gehouden debatten, ondanks di berichten van oorlogscorres-
pondenten en de beschouwingen van radio-commentators, nog
altijd betrekkelijk weinig weten van al de fac:oren die heb-
ben bijgedragen tot het ontstaan van het tragische con'l et,
dat geleid heeft tot het dramatische gebeuren daf. de bevrij-
ders van binnen-uit in oorlogshandelingen met de bevrijders
van buiten af geraakten.

Maar er zij a toch enige dingen die wij met zekerheid we-
ten. Daar is ten eerste het feit, dat de directe aanleiding tot
het conflict gelegen is in de eis van de regering-Papandre u,
gesneld 'aan de Griekse verzetsbeweging, tct inlevering der
wapens. Men krijgt sterk de indruk dat de verzetsbeweging
aan deze eis zou hebben voHaan, wanneer zij gericht ware
geweest aan alle delen dier beweging en niet uitsluitend aan
die groeperingen cnder haar, welke voorstanders zijn van een
vooruitstrevende, d e m o c r a t i s c h e polit ek, tot die delen
die men nu gemakshalve (alleen gemakshalve?) als „commu-
nistisch" of, in de trant van Churchill, als „ba.idietUtisch"
kwalificeert. Aan de rechtse of reactionnalre, in ieder geval
anti-democratische delen werd die eis niet gesteld. Zij treden
thans op als hulptioepen van de regering-Papandreu en daar-
mede ook ah helpers van het Engelse leger in de strijd te-
gen hun oude strijdmakkers van links. Dat Papandreu bewust
op verscherping van de tegenstelling tuisen de linkse en de
met hem verbonden rechtse delen der verzetsbeweging aan-
stuurde, wordt beve:tigd door het uittreden der zes ministers
welke aanvankelijk door de verzetsbeweging in h<_t miniïterie-
Papandreu würen aangewezen.

Daar is ten tweede de omstandigheid, dat de linkse ver-
zetsbeweging, die thans in de strijd tegen de eigen regering
en het Engelse leger staat sterk verankerd is in brede lagen
van de Griekse bevolking, hetgeen wel blijkt uit het feit dat
zij gesteund wordt docr uitgebreide stakingen en uit het feit
dat hele gebieden min of meer direct door haar „gecontro-
leerd" worden, heigeen zeker niet mogelijk zou zijn indien
zij niet de sterke sympathie van de bevolking had. Zou de
beweging die sympathie hebben als zij uit bandieten bestond?

Ten derde staat het vast, dat de linkse verzetsbeweging
ook de strijd tegen Papandreu heeft aangebonden, omdat hij
weigert energiek tegen de collaborateurs en dergelijken op te
treden, ja zelt's ten dele op deie elementen steunt.

Uit deze dingen blijkt ten duidelijkst: dat de regering Pa-
pandreu niet steunt op de volkswil en dat zij, zo ze zich in
de naaste toekomst kan handhaven, dit alleen zal kunnen
doen door hulp van de Engelse wapens, die dan niet, zoals
toch de bedoeling moet of althans moest zijn geweest, een
werkelijke bevrijding zullen hebben gebracht, doch het Griek-
se volk slechts van de ene slavernij in de andere. Hetgeen
dan weer koren draagt op de molen van hen, wier belangen
het mede brengen dat zij zich verlustigen in de tweespalt
binnen een volk en tussen d; volkeren onderling.

Hoewel zeker niet indentiek aan hetgeen zich thans in
Griekenland afspeelt, heeft een soortgelijk gebeuren zich toch
ook voorgedaan in ons buurland België. Gelukkig is het daar
tenslotte niet gekomen tot het ergste, de burgeroorlog, zoals
in Griekenland. De tegenstellingen waren ook lang niet zo
scherp. Maar toch ook daar een regering die door haar veel-
jarig buitenlands verblijf wel min of meer vervreemd van
het volk moest zijn, zich onmiddellijk steunde op de oude
volksvertegenwoordiging, die onmogelijk nog een weerspiege-
ling van de volkswil kon zijn en ook door haar eenzijdige
eis tot inlevering der wapens, gesteld aan de verzetsbewe-
ging, die zo juist nog een belangrijke bijdrage tot de bevrij-
ding van het vaderland had geleverd, in conflict kwam met
de beweging. En daa~mtde in conflict met brede lagen van
ae bevolking, waarin die beweging sterke sympathiën had
vti ^vorven. Bovendien ook in Belgit een treuzelen met het
optreden tegen verraders en collaborateurs, ook daar het uit-
blijven van de allereerst nodige maatregelen tot vernieuwing
van het economische en staatkundige leven, die het volk ver-
wachtte, op grond van eigen verlangen, zeer zeker, maar
mede op grond van toezeggingen en beloften door de rege-
ring-in-emigratie gedaan. Ook in België stakingen en demon-
straties der werkenden, s'cchts onderdrukt door tegen-demon-
straties yan het Enge'.s: leger. Ook ia België een aftreden
van den aanvankelijk aan de regering toegevoegde en door
de verzetsbeweging aan gewezen minister en een, tengevolge
van dit alles reeds bij de aanvang ve'V e:mden van de rege-
ring van de breedite lagen der bevolk ng.

Ook in Frankrijk zijn aanvankelijk conflicten tussen de
dappere Maquis en de regering-de Gaulle niet uitgebleven,
doch tengevolge van de soepele tactiek van den regerings-
chef en het energiek tegemoet komen aan. de in het volk
levende verlanganr, het doortastend aanpakken van de lands-
verradelijke elementen en collaborateurs, zijn de conflicten
niet tot drama's uitgegroeid en heeft de voorlopige regering
een zekere mate van vertrouwen van het Franse volk ge-
wonnen.

Het is duidelijk, dat het hier gereleveerde gebeuren in de
onlangs bevrijde landen bij velen hier te lande de vraag doet
opkomen hoe onze verzetsbeweging zal reageren op een even-
tuele eis der regering of van de leiding der geallieerde legers
tot inlevering der wapens. Men vraagt zich af, of het ook
hier tot zulke conflicten zal moeten komen, of ook hier reedt
direct een tegenstelling tussen grote dslen der bevolking en
de terugkerende regering moet ontïtaan. De stakingen welke
reeds in de bevrijde provincies zijn voorgekomen en die
weliswaar ten dele, zoals in Eindhoven, een vrijwel uitslui-
tend economisch karakter droegen, maar anderdeels, zoals in
Limburg, waar de strijd mede ging om het onmiddellijk ver-
wijderen uit de leidiay van het mijnwezen van de verraders
en collaborateurs, een belangrijk politiek element bevatten,
hebben ongetwijfeld hef hunne bijgedragen tot het activeren
van aie vraag.

De vraag is, in de tegenwoordige omstandigheden, natuur-
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H)k niet concreet te beantwoorden. Eigenlijk ligt, reeds in
het stellen van de vraag, een zeker wantrouwen tegen de in
Engeland vertoevende regering opgesloten. Want ten eerste
heeft de regering, bij monde van meer dan *én woordvoer-
der, herhaaldelijk verklaard dat zij met de verzetsbeweging
wenst samen te werken en dat in feite reeds doet. Ook de
voorzitter van de ministerraad heeft dat in een zeer recent
persgesprek nog eens nadrukkelijk verzekerd en, wat nog be-
langrijker is, er wederom nadrukkelijk aan toegevoegd, dat
de verzetsbeweging vertegenwoordigd zal zijn in de tijdelijke
regering en het (eveneens tijdelijke) parlement, die na de be-
vrijding van ons grondgebied zullen optreden en bovendien
dat de nieuwe voorzitter van de ministerraad iemand zal zijn
die in Nederland leiding aan de verzetsbeweging heeft gege-
ven. Dit houdt automatisch in, dat als een eventuele eis tot
inlevering der wapens van de regering zelf uitgaat, de ver-
zetsbeweging mede zal moeten hebben gewerkt aan het tot
stand komen van zulk een besluit, tenzij het zou blijken dat
de in de regering opgenomen vertegenwoordigers der verzets-
beweging niet of niet meer haar vertrouwen hebben. Het-
geen natuurlijk gebeuren kan, maar waarop minder kans be-
staat naarmate de verzetsbeweging meer geraadpleegd wordt
over de vraag wie haar in de regering zullen vertegenwoor-
digen.

Het zou zeker niet getuigen van het nodige ontzag voor
de tegenwoordige Nederlandse regering, reeds nu twijfel te
opperen jegens de loyaliteit van haar toezeggingen of be-
doelingen, evenmin als het zou pleiten voor het respect dat
deze regering aan de verzetsbeweging verschuldigd i>, wan-
neer zij zou twijfelen aan de eerlijkheid van het streven dier
beweging naar het, met de middelen van een zo breed moge-
.Dke democratie opvoeren van het economische, sociale en
culturele peil van het Nederlandse volk. Daarom zou het
eenzijdig stellen van de eis tot inlevering der wapens schade
doen aan de autoriteit van een regering, die in •waarheid
steunen wil op de volkswil. Het is immers, we wezen daar-
op reeds enkele malen, volstrekt niet ondenkbaar of uitslui-
tend theoretisch denkbaar, dat aan de democratie en de volks-
wil vijandige krachten een greep naar de macht zullen doen
en in zulk een geval zou een gewapende verzetsbeweging
een uitstekende en eigenlijk onontbeerlijke steun voor de wet-
tige regering zijn.

Trouwens, wat bedoelt, wat bereikt men eigenlijk met het
ontwapenen van de verzetsbeweging? Natuurlijk, men krijgt
de schiet- en steekwapens in handen en een regering die, zo-
als in Griekenland, tegen de volkswil wil ingaan en niet de
verzetsbeweging als een, de democratie beschermende kracht,
aan zich wil binden, kan zich betrekkelijk veilig voelen en
voor het doorzetten van haar duistere bedoelingen gebruik
maken van een reactionnaire gewapende macht. Maar wat
zulk een regering nooit in handen kan krijgen, wat geen en-
kele despoot nog ooit het volk heeft Tcunnen ontnemen, dat
is het wapen van de geest. En dat is van alle wapens, nog
altijd het scherpste en meest doeltreffende, ook al is het waar
dat het langzamer en met minder uiterlijk geweld en lawaai
werkt dan het materiële wapen. Het is juist het wapen van
de geest, dat ook weer in alle verzetsbewegingen van het
onderdrukte Europa, ook in die van Nederland, een uiterst
gewichtige functie vervuld heeft en nog vervult. In Neder-
land is het tot nu toe stellig het gewichtigste wapen geweest
en welke betekenis het materiële wapen straks, bij de einde-
Irjke bevrijding, wellicht nog krijgen zal, het zal, ah in elke
vrijheidsstrijd in de loop der tijden door volken of bevolkings-
groepen gestreden, de onuitwisbare glorie van het wapen van
den geest bl'jven de ware aanvoerder in de strijd te zijn ge-
weest.

Het is ook het wapen, waarvoor ten alle tijden de despo-
ten en onderdrukkers het meest bevreesd zijn geweest, het is
het wapen dat alt'jd ea overal ten slotte overwonnen heeft.
Misschien gelukt het de moderne Engelse naamgenoot van
den groten Alexander, die eenmaal de vrije Grieken der oud-
he d overwin, de vrijheidslievende Grieken van nu neer te
slaan, maar zoals de geest det oude Grieken,, boven alle on-
derdrukking van Perzen en Romeinen uit, de overwinnaars
overwonnen heeft en tot in onze dagen het stempel va i zijn
beschaving op alle nakomende beschavingen heeft ged^u'ct,
zo zal ook eens de geest üie de vrijheidslievende Grieken
tliatvs bezielt en die reeds gemeengoed is van het overgrote
deel van de bevolking in alle Eiropese landen, de zege weg-
dragen en tenslotte de overwinnaars overwinnen.

Het wapen van de gee<t, het n 'net wapen bij uitnemend-
heid van de waarachtige democratie, die ongaarne en slechts
bij uiterste noodzaak, naar het wapen vaa het geweld grijpt.
Daarom is er in een land als het onze, met een oude tradi-
tie van democratisch denken en willen, naar ons gevoelen
weinig kans dat de strijd der meningen zal omslaan in een
strijd met de wjpeas van het geweld. Daarom, ook zal er,

wanneer straks een verstandige regering ruim baan geeft voor
de strijd der meningen en bovendien niet de waardigheid aan-
tast die de verzetsbeweging zich in haar opofferende strijd
voor de bevrijding van het land verworven heeft, geen be-
zwaar bestaan tegen het inleveren van de materiële wapens.
Maar diezelfde verzetsbeweging zal, met de wapenen van de
geest waarover zij beschikt, voortzetten de strijd voor de uit-
bouw en versterking van de democratie, die immers geen
doel in zich zelf is, maar het grote en enige doeltreffende
middel om de mensheid in de sfeer van vrijheid een leven
van welvaart en geluk te doen geworden.

Het wapen van de geest, het is het wapen bij uitstek van
de kunstenaars. Zeker, in menige strijd om de vrijheid heb-
ben ook kunstenaars naar het geweld gegrepen. Ook in de
strijd om de vrijheid van Nederland is dat gebeurd en als
straks de gevallenen in die strijd door het ganse volk wor-
den geëerd, zal menige kunstenaars-naam prijken op de lijst
der geeerden. Maar toch, het is het wapen van de geest,
waarmee de besten onder de kunstenaars door alle tijden in
de strijd om de vrijheid, die de mensheid sinds onheugelijke
tijden voert, z ;jn voorgegaan en haar mede hebben geleid.
Want vrijheid en kunst, zij behoren bij elkaar. „Zusters"
noemde haar de Duitse dichter von Platen in een van zijn
vele gedichten, waarm hij met bittere hoon de innerlijke on-
vrijheid der Duitsers als mens en volk aan de kaak stelde.

Het mog3 waar zijn dnt de grote om,ventelingen in econo-
misch ea maatschappelijk bestel, welke in de loop der tijden zich
hebben voltrokken, ten slotte onder leiding van grote staatslie-
den door de massa tot staad zijn gebraclit, de geestelijke voor-
bereiding heeft ait;jd plaats gevonden door de denkers en dich-
ters. Of zou men zich de grote Franse revolutie kunnen denken
zonder de geestelijke voorbereiding door de encyclopaedisten
en kunstenaars als Voltaire en Emille Roussau, om slechts en-
kele namen van overigens wel zeer uiteenlopende figuren te
noemen? Of de ondergang van het wrede Russische Tsarisme
zonder het loswrikken der geesten als geschiedde door mensen
als Poe,j in, Dostojewsky of Tolstoi?

Zo zal ook eens de historie vaststellen van welke betekenis
de strijd der kunstenaars van thans geweest is voor de opgang
naar de vr jheid waarin de mensheid zich thans bevind:. Maar
juist tegenover het oordeel, dat eens de historie over ons zal
uitspreken, zi jn de strijdende kunstenaars van nu verplicht hun
geestelijke wapen te verdedige \, het rein ter be_,c'iiitking van
de grote strijd f. houden en het nimmer... uit te leveren aan
de machten der reactie, noch die van thans, noch die sdaKs
misschien komen zullea. 15 December 1944.

ADVENT

Kom, sterre, kom, ver l ich t de nacht
die om ons heen al jaren duis ter t
Betrek aan 't klare zwerk uw wacht;
te lang reeds was de tijd ontluisterd,
waarin de wereld wacht en wacht,
en de oude klacht niet meer gefluisterd,
maar luid geschreeuw wordt in de nacht
"O pijn, o haat ' o dorst naar wrake,
hoe diep vreet gij in ons gebeent".
En toch, de ziel b l i j f t he imel i jk haken
naar liefde en licht, terwijl zij weent
in 't duister, wij l geen kleine baken,
geen leid ster haar nog hoop verleent
om eens weer veilig thu i s te raken . . •
Kom dan, o sterre, breek uw glans
door 't floers des hemels, ster van vrede,
en wijs de koers die ons een kans
geeft 't vaderhuis weer te belreden,
waar wij geborgen zijn en gans
tezaam verbroederd en tevreden,
verlicht zijn door uw zachte tdans
Dan zal de nacht weer helder wezen,
als in gedroomde kinderti jd,
en zu l l en wij niet langer vre/en
haar st i l te en haar eenzaamheid.
Van alle angst voorgoed genezen
u M l i ch t in 't oag, gaa'i wij verblijd
een ochtend in als nooit voor dezen,
geheel bevrijd !



Elsevier's vijgenblad
Allerwege kan men Koren gewagen van oprichtingsplannen

van nieuwe dag- en weekbladen, tijdschriften en uitgaven voor
na de oorlog: Het is te begrijpen, dat de lang onderdrukte on-
derneminnslust en het optimisme van velen zich uit in het oppe-
ren van dergelijke projecten, waarvan de meeste wel tot de vro-
me wensen zullen blijven behoren, omdat een grote differen-
ciëring en versplintering ook op dit gebied in de eerste jaren na
de oorlog wel even ongewenst als onvruchtbaar zal blijken, en
wij willens of onwillens ons heil toch in een concentratie van
krachten zullen moeten zoeken. Er zijn echter altijd van die
slimmelingen die, vooral wanneer zij gesteund worden door
fmancieel-krachtige groepen, geen middel onbeproefd zullen la-
ten om hun voornemens te verwerkelijken, en die daartoe reeds
thans alle maatregelen treffen. Voor zover zij handelen uit zui-
ver ideologische overwegingen kan men hun pogingen goed- of
afkeuren, al naar hun ideologie de toets der critiek kan door-
staan of niet. Doch er wordt onder deze lieden ook menigeen
aangetroffen, die door zuiver zakelijke impulsen gedreven, din-
gen beoogt waarvan reeds a priori de verderfelijkheid kan wor-
den vastgesteld. En met zulke projecten is het zaak, ja hoogste
plicht, ze reeds in de kiem te smoren, en zelfs de poging tot het
kwaad te ontmaskeren, nog voordat het ten volle geschied is.

Een der brutaaüte voorbeelden van zulk een cultureel-onver-
antwoordelijke opzet, is het plan tot oprichting van „Elsevier's
Weekblad". De aspirant-oprichters hebben namelijk in een al-
lergeheimst plan, dat echter — zij het in zeer weinige exempla-
ren — gedrukt is, de nadere bizonderheden van hun voorne-
mens geformuleerd; en hoewel het niet hun schuld is, dat een
exemplaar daarvan op onze redactietafel verzeild geraakt is,
moeten wij deze lieden (die er nota bene prat op gaan „goed"
te zijn!) er aansprakelijk voor houden dat ze met dit meester-
stukje van reactionaire gifmengerij een staaltje van cynisme ten
beste gegeven hebben, waarvan zelfs onze, door bijna vi j f jaren
terreur toch heusch niet licht te imponeren hoofden, de haren
ten berge gerezen zijn.

Evenals ons de aaas;aande redactiehoofden van dit weekblad
welbekend zijn, evenzo is dat ook de lirma Elsevier, van wie' al
dit fraais uitgaat. En over deze laatste willen wij voorlopig een
enkele inlichting geven, tot beter begrip van de plannen, die
verder geheel voor zichzelf spreken. Gelijk zovele zakel i jke on-
dernemingen heeft deze grote uitgeverij het in de oorlogsjaren
helaas nodig gevonden, menigmaal de huik naar de wind te han-
gen, of liever nog, wat haar bizonder goed afging, twee huiki:n
op te zetten: een voor de wind die uit het Oosten waait, en een
voor die welke eventueel uit het Westen komt opzetten. Ze be-
reidt bijvoorbeeld sinds jaar en dag de herdruk van de Encyclo-
paedie Winkler Prins, de grootste van ons land, voor. en heeft
daartoe voortdurend handig met twee hoofdredacties gemanipu-
leerd. Prof. Jan de Vries, de beruchte leider van de Kultuurraad
en zijn staf waren het eerst aan bod, en de enigen, toen de Duit-
se kansen nog zeer goed stonden. Naarmate deze verminderden,
werd een nieuwe staf bijeengetrommeld van loyaal-gebleven ge-
leerden, en ,,in diep geheim" een tweede hoofdredacteur be-
noemd, terwijl de heer de Vries in naam nog de scepter bleef
zwaaien, maar steeds minder in de melk te brokken kreeg. Nog
zijn de banden niet geheel doorgesneden, want men kan immers
niet weten wat er gebearc, en een goed zakenman tracht naar
alle kanten gedekt te zijn. Maar daar de firma Elsevier er prijs
op stelt straks voor „goed" door te gaan, is er toch alvast zeer
intensief met de bitterste tegenstanders van den leider van de
KuLuurraad gepraat en onderharde'd.

Wij zouden nog meer vaa dergel jk» handigheidjes van deze
uitgeversfirma kunnen aanhalen, doch de ken lismaking met de-
ze ene zal wel voldoende zijn om duidelijk te maken, in Wilk
licht wij de hierna volgende formulering van haar weekblad-
plannen moeten zien, en hoeveel wij daarbij als camouflage, •—•
natuurl i jk om die domne Duitsers om de tain te leiden — moe-
ten verdisconteren. Zija er ook niec van d.e goed-i Nederlanders
die alleen vanwege de camouflage met een N. S.B.-speldje op
liepen of voor d; Wehrmacht werken? leder vecht zo met zijn
eigen nvddelen, en hoofdzaak is, dat het laadje volraakt. Wat
ook onder allerlei van voor de cultuur zo verantwoordelijke
personen als uitgevers schijnt te gelden.. .

De op allerfraaist ;:apier gedrukte, niet voor U, o lezer, be-
stemde „Joarnali ,tiek-technische opzet van Elsevier's Week-
blad" begint met de mededeling, dat deze opzet „uite'aard be-
heerst wordt door een .leidende idee waarover hier niets gezegd
zal worden". Dit zou trouwens onnodig geweest zijn, daar uit
al het navolgende deze leidende idee duideli jk genoeg spreekt.
Na een trap gegeven te hebben aan de liberale, maar altijd eer-
l i jk anti-fascistische „Groene Aniiterdammer" die in de eerste
oorlogsmaanden ter ziele ging, en die volgen? de heren van El
sevier's Weekblad „vooral de nalelen van haar versleien ideo

logie ondervond", haast men zich de Zaterdagavond- en Zon-
dagsbladen van De Telegraaf in prijzende zin te noemen, om
vast te stellen: „Het Journal d'opinion heeft tot dusver in Neder-
land weinig succes gehad". Daar gaat het dan ook niet om,
maar om „alle elementen in te schakelen, die blijkens ervaring
of logica de lezersmassa vergroten".

Met diep inzicht in de werkelijke verhoudingen wordt nu ge
argumenteerd:

„Duitsland bewijst eveneens het succes van het geïllustreerde
blad. De geleide pers geeft echter het weekblad een prote kans,
omdat de nieuwshonger slechts ten dele wordt gestild door de
dagbladen. De leidende instantie pleegt n.l. voor week- en vak-
bladen dikwijls mededelingen vrij te geven ( s i c ! ) die zij dag-
bladen onthoudt, omdat deze zulke berichten in een andere sfeer
brengen dan het weekblad, welks lezer het bericht ook in an-
dere stemming ontvangt. (Das Reich, Das Schwarze Korps)".

Lief voorgesteld, nietwaar? En de conclusie luidt, dat er in
Nederland blijkt: „behoefte aan een weekblad dat in rustige
trant nieuws mag brengen, dat de dagbladpers onthouden wordt,,
indien wij — voorlopig — in een periode van een geleide pers
blijven leven".

In deze behoefte nu zal Elsevier's Weekblad gaan voorzien.
Men stelt het zich heel reëel voor:

„De indeling op 32 pagina s is als volgt:
Adver ten t ie 8 pag ofwel 8/32) = 1/2
Luxe 11 pag ofwel 11 /32 ) = V
En st 13 pag. ofwel 13 32)

Bij een omvang van 16 pag. blijft de verhouding ongewijzigd".
Wij krijgen dus waar voor ons geld, tot op de laatste pagina

toe, hoewel het daarvan heet: „Niettemin zal hier de directie
het laatste woord spreken, indien zij deze pagina als a iverten-
tie-pagina opeist".

Ge verbaast U? Maar nieuwe tijden brengen immers nieuwe
zeden, en directies hadden tot nog toe immers andere aspiraties?
Doch ook de hele indeling van het blad wordt iets gloednieuws,
„om de rubriek typografisch levendig te houden. De randarti-
keltjes in Das Reich bieden hier een zeer goed voorbeeld".

Onder het hoofd „cultuur" lezen wij omtrent hetgeen ons het
meest ter harte gaat, de volgende even ingenieuze als bemoedi-
gende mededeling:

„De plaatsing van de cultüurpagina's (w.o. ook Vrouw en
Kind) op de pagina's 13 e.v. heeft een bizondere bedoeling.
Wanneer op pag. 13 de hoofdkop kleiner wordt herhaald kan
men de binnenste vier pagina's uit het blad lichten, waardoor
het niet-politieke deel losgemaakt wordt van de hoofdmoot
( s i c ! ) en eventueel ter beschikking komt van mevrouw of een
huisgenoot met niet-politieke belangstelling".

Schrander, om de „bij-noot" der cultuur (zoals de heren het
noemen) zo een apart cachet te geven. Ook wat deze rubriek
behelzen zal, wordt ons overduidelijk gemaakt:

„De inhoud zoekt een synthese tussen de Duitse en Ameri-
Kaanse stijl, dusdoende twee elementen van de nieuwe tijd adop
terend en — naar goed Nederlandse trant — omvormend tot
een harmonisch geheel".

En men denke vooral niet te licht over dit synthetische
Duits-Amerikaanse product van de nieuwe tijd! Want, zeggen
de heren, „het hoofdartikel mag highbrow zijn. Het mag stan-
ding hebben en veel van de lezer verlangen". Om dan te preci-
seren: „De artikelen in Das Reich geven van dit soort beschou-
wingen een goed voorbeeld. Ueberhaupt ( s i c ! ) is de Duitse
pers op dit punt niet slecht, al zullen weinigen zo diepgaand
van de Duitse kunstrubrieken kennis hebben genomen, dat hun
dit is opgevallen".

Gelooft gij uw ogen niet? Camouflage, waarde lezer, camou-
flage is het! Lees voor Duitse „Amerikaanse" en gij zijt achter
de culturele bedoelingen van deze heren, die het plan koesteren
„aan het leidend en markerend artikel een soort overzicht te
laten volgen en dit dan te l a r d e r e n ( s i c ! ) met korte be-
schouwingen".

Zijt ge er nu eindelijk van overtuigd dat ze hun taak begrij-
pen? Ze hebben het heus goed met ons voor en beloven: „Goe-
de gedichten tussen de tekst op te nemen (en zeker veel te cite-
ren bij de bespreking van poëzie) wordt regel". Onze literatoren
moeten hen alva ,t dankbaar zijn voor deze gratis- en o.ivrij-
wülige bijdragen. Hun belanqen zi jn hier in goede handen!

Hoe Elsevier's toekom ;tma:inen de maatschappij i i herrijzend
Nederland zien, blijkt het duidel- jks t u. t de geprojecteerde
vrouwen|»agina's. Vooraf ga u de redenering: „De vrouw ;pe:lt .
b'j de discusie over de vraag of de man zich zal aSounere e-a
rol die tot uitd'jkking moet komen in de zorgvuldige behande-
ling van de aa,i ha ir gewijde twee pagina's. De practjk ge
biedt echter de grootste voorzichtigheid".



Waarop deze practische voorzichtigheid neerkomt merken
we spoedig. Immers het voorschrift luidt:

„De rubriek moet verstrooien, épateren en animeren. T.a.v.
de mode betekent dit, dat zij reporteert wat de elegante en rijke,
ja inderdaad, de rijke vrouw in de grote hoofdsteden draagt".
Deze vroede mannen zijn dan ook tot de slotsom gekomen:
„Inzake de mode is de grote meerderheid der vrouwen pluto-
aristocratisch -gezind". En dit brengt hen op het luisterrijke
denkbeeld: „Het zenden van een Nederlands meisje van goede
huize naar Berlijn of Londen, Parijs etc. ter gelegenheid van
gebeurtenissen in het openbare leven, wier artikelen ter redac-
tie kunnen worden herschreven, is aanbevelenswaardig". Zeer
juist, dat men op zich neemt de society-artikelen die de welge-
boren jongedame over de Berlijnse ruïnes schrijft, een beetje op
te werken, mits „aangep»st aan de ietwat bekrompen aard van
de Nederlander en zonder de • walgelijke overdrijving van de
angel-saksische pers". De heren zeggen het maar. Men kan
vcorts „profiteren van de ongebreidelde nieuwsgierigheid van
de lezeres. De wereld wordt volkser — wie dat met zou inzien,
zou de mens niet kennen, maar de mode zal zich hier weinig
van aantrekken — wie dat niet gelooft kent de vrouw niet"

W ij kennen echter de heren!
Met zulke psychologen aan het roer, moet een dergelijk blad

wel slagen. Zodat het haast overbodig wordt, dat zij nog voor-
stellen: „Een nimmer uitputtende bron van veelbegeerde ccpy'
levert de etiquette. Het is zaak te letten op het meer dan ge-
wone succes van het overigens wonderlijke boek van Amy
Groskamp ten Have". Zij willen dan ook, dat „het gehele blad
door de middelmatige mens wordt gelezen". Daartoe mag het
blad geen eenzijdig, geen uitgesproken karakter vertonen. Het
zal di:s minstens twee feuilletons mceten bevatten, daar „een
speciaal feuilleton te lang een bepaald karakter aan het blad
geeft". Terwijl integendeel „een gossip-kolommetje speciale be-
langstelling moet wekken en gaaade houden".

Laten wij hiermee volstaan. De letterkundige-van-goede-
naam, de schandaal-reporter en dé fcuilletonnist die door een
gewetenloze uitgever bijeengebracht werden, de met ptceteren-
de arbeiders werkende drukVerij die dit fraais zal moeten druk-
ken, zij mogen zich afvragen of hun domheid groter is daa hun
onverantwoordelijkheid. Wij van cnze kant :u!len niet met ge-
kruiste armen blijven toeiiea, hoe het eerste nummer van ..El
sevier's Weekblad" straks verschijnt. EcrasonL; l'infame!

Brandarisbrief
Het was de brief van een lieve vriendin, die Brandaris er toe

bracht ditmaal van zijn uitkijkpost een ander deel van het leven
in bezet Nederland nader te bezien en te belichten, dan hij ge-
woonlijk doet. Voorwaar, zij schudde hem wakker, deze voor-
treffelijke jonge vrouw, die door Brandaris vroeger wel voor
lief, maar wat ethisch, wat weinig reëel versleten werd, maar
die hij door de jaren heen, en vooral gedurende de laatste har-
de jaren, is gaan kennen als een moedige, warmvoelende vrouw,
een onvermoeid strijdster voor de goede zaak waarvoor wij al-
len — dat wil zeggen degenen voor wie Brandaris het liefcte
schrijft en hij zelf — gaarne en desnoods dagelijks hun goed en
bloed in de waagschaal stellen. En hoevele landgenoten die in
moeilijkheden waren, hoevele kunstenaars juist ook, hebben
deze vrouw niet in haar ware gedaante leren kennen gedurende
de laatste drie, vier jaar! Zij schreef ons dan, deze moedige
vriendin — en zij deed het in alle bescheidenheid, omdat zij niet
anders schrijven kan — maar de duidelijkheid tu=sen de regels
door liet niets te wensen over voor wie haar goed kent — hoe
zij, ondanks al haar, waarschijnlijk ingeboren afkeer van het
botte Teutoonse beest zoals wij dat hebben lerea kennen, zich
in de onmiddellijke nabijheid van zijn klauwen begeven had, om
te pleiten voor honderden landgenoten, die door de razzia's in
kampen vlak bij de plaats van haar inwoning gesmeten waren.
Wij schrijven hier geen woord te veel of te dik: neergesmeten
waren zij daar, en dagelijks daalden de geweerkolven der beu-
len die hen bewaakten op hen neer. Het pleiten voor hen door
deze vrouw, waarin velen der mishandelden wel een soort engel
moeten zijn gaan zien, werd vechten, met heel de inzet van haar
sterke persoonlijkheid en haar natuurlijke overredingskracht.
Zij won — velen danken aan haar leniging van hun honger en
hun koude, velen, tenslotte, de vrijheid. Wij willen, om begrij-
pelijke redenen, hier geen nadere details vermelden van wat zij
deed. Het is ook allerminst de bedoeling om haar hier op. te he-
melen, dat wij deze Brandarisbrief opbouwen op wat zij vol-
bracht — vrouwen als zij hebben daar geen behoefte aan, ja,
voelen zich veeleer beledigd wanneer zo iets gepoogd zou wor-
den. Maar wij vroegen ons zelf, na het lezen van de bedoelde
brief, en wij vragen het U, na wat U uit ons ampel verslag er-
van toch wet zult hebben begrepen: wat deze vrouw durfde en
vermocht, kunnen dat geen tientallen vrouwen, geen honderden
mannen — of in een andere verhouding, welke misschien dich-
ter bij de werkelijkheid komt —• in ons kleine, geteisterde maar
nog lang niet verslagen land? Vervloekt nog aan toe, zijn wij
dan allen geslagen met een vervloeking, als die welke in een
oude Ierse legende een gemartelde, zwangere vrouw, naar de
mannen van een bepaalde landstseek slingerde, waarna deze, in
beslissende ogenblikken, zwak en machteloos werden als een
vrouw in barensweën? Wij behoeven werkelijk niet alle dagen
met onze blote handen tegen mitrailleurvuur in te stormen —• al

kan er een dag komen, die een verlorene voor de; vrijheid en de
eer van oas volk z'jn zou, wanneer wij het niet waagien —•
maar onze overrcdi igskracht, onze list, ml t j door moed en door
een tot de kern harde ove.'taiging geschraagd, kunnen tcch óók
een stormloop wagen en winnen? Laat het dan onvermijdelijk
blijken, dat duizenden zich door de nazi's voort laten drijven
naar de verschillende slachtbanken, welke zij voor ons opge-
richt hebben — maar ook van d i e'noodzaak zijn wij niet ge-'
heel en al te overtuigen! — zijn er dan geea anderen, die door
hun sekse, leeftijd of positie buiten het onmiddellijke bereik van
de Duitse klauwen zijn, die het verzet kunnen organiseren of,
als het al te laa:: b', de ontsnapping uit de kampen zo massaal
mogelijk organiseren kunnen, zij het door oveneding, zij het
door geweld? Wij lazen een voortreffelijke oproep van „De
Waarheid" om zich aan razzia's te ontrekken en, als meö toch
gepakt wordt, collectief trachten te ontvluchten. Wij kunnen
niet aniirs doen, dan van ganser harte deze oproep ondersïcu'-
nen n jropageren. Maar ook voor het andeic, niet onmiddel-
lijk bedreigde en veelal lijdzaam toeziende deel van het Neder-
landse volk ligt hier een taak, die niet in het lauwe slijk van laf-
heid en zelfgenoegzaamheid mag bhjven sleuren.

Het ga=U om h»t leven zelf van ons volk. De jeugd daarvan, •
in een helaas al te ruime zin van het woord, wordt dagelijks be-
dreigd door de snel of langzaam werkende moordmethoden van
de vijand. Staat op! Staat op, zonder de voorbije opera-roman-
tiek van vl'egende vaande'.s en slaande trommen — de vaandels
die wij moeten volgen, zijn de vrijheidsgedachten van het
beste deel van ons volk, van alle volken, en de trom waarop
wij bij dag en bij nacht alarm dienen te rolfelcn, i; ons aller ge-
weten. Er is een prachtig lied, cat de negerzanger Paul Rcbe-
son ontroerend wist te zingen en waarvan de diepere zin duide-
lijk wordt voor ieder die de ware betekenis van een tekst weet
te doorzien. De volgende regel; komen daar in voor: were you
there, when they crucified my Lord? Waren ju'.he erbij, toen zij
mijn Heer kruisigden? Nederlanders, tienduizenden landgenoten
gingen en gaan hun kruisgang langs de wegen, die g i j rustig be-
wandelt, langs de woningen, waar gij voorhands veilig wcont.
G:j waart er bij, muar wat deed gij? Zwaait dan eindelijk het
voor de vijand oaiijhtbare vaandel, slaat op de voor hem on-
bereikbare trom van uw geweten, en strijdt, met de ir ach'; en de
middelen waarover g ; j beschikken kunt! Strijdt, voor het naak-
te leven van hen, die de v:jand in grievende hoon uw volksge-
noten genoemd heeft, van hen, die met U in clit land leefden en
willen bhjven leven, vrij en onafhankelijk van slavendrijvers,
hos zij ook rnogen heten, en wit voor tuniek, py of toga zij nu
of straks ook aan mogen trekken! Strijdt, en uw tijdelijk ver-
lamde landgenoten te bevrijden en tot medestrijders te maken
en ze er gezamenlijk uit te smijten, de nazi's! Want ge weet het,
luider dan het ooit uit de van hun klokken berootde torens van
Nederland zou kunnen opklinken, moet en kan het opklinken
uit ons aller hart: wég met de nazi's, u't ons hart, uit ons werk.
uit ons land, uit onze samenleving! Tegenover de totale oorlog
stellen wij het totale verzet!

„De Vrije Kunstenaar"
is een Vrije Tribune voor Vrije Kunstenaars

Zegt daarin uw mening, zoo gij er een hebt!



EXTRA NUMMER VAN
DE VRIJE KUNSTENAAR

MANIFEST AAN HET NEDERLANDSE VOLK
LANDGENOTEN,

Sedert de 6e Juni van dit jaar strijden geallieerde legers
in Norman die om tezamen met &3 strijdmachten der
Verbonden. Volkeren in Oost- en Zuid-Europa Nazi-Duits-
land vernietigend te verslaan en hiermede de Vrijheid en
de Democratie in de wereld veilig te stellen. Ook voor ons
vaderland.

Iii deze wereldstrijd voor de bevrijding der onderdrukte
volkeren zijn de ondergrondse verzetbswegingen en de
lijdelijke weerstand van de bevolking der bezette gebieden
e'en grote en waardevolle steun voor ons strijdende bond-
genoten.

Zich bewust van de plaats welke de illegale pers in OKS
land inneemt en de grote verantwoordelijkheid welke 'zij
draagt, hebben de ondertekenende bladen na onderling
overleg besloten zich gezamelijk tot het Nederlandse volk
te wenden, ons volk op te wekken tot de strijd die ont-
brand is en het in dé moeilijke ogenblikken van morgen
van advies te dienen.

HOE BESCHERMEN WIJ ONZE PERSOON, ONS GEZIN,
ONZE BEZITTINGEN?

. De invasie - - hoe lang ver'bijd -en hoe onafwendbaar
zij ook moge zijn, zal ons volk voor grote moeilijkheden'
en nog grotere opgaven stellen.. Een algemeen advies,
aansluitend op de reeds door het Geallieerd Opperbevel
en de Nederlandse Regering gegeven raadgevingen, is hier
dus op zijn plaats.
BLIJFT IN UW EIGEN VERTROUWDE OMGEVING.

De vijand zal trachten U en de Uwen weg te slepen als.
gijzelaars of arbeidsslaven naar het achterland. Verzet U
tegen deze maatregelen, zij hebben ten doel de vijande-
lijke terugtocht te dekken, grote menigten op de wegen
te drijven en aldus de opmars der geallieerde troepen te
hinderen. Slechts indien ge werkelijk gevaar loopt — en
in dit geval zal het Geallieerd Opperbevel U waarschuwen
door middel van radio en stroöibiljetten -- dient ge de
plaats Uwer inwoning onmiddellijk te verlaten. 'In alle
andere gevallen betekent verzet tegen en onttrekken aan
gedwongen evacuatie plicht en lijfsbehoud.

DE PLICHT TOT ZELFBESCHERMING.
Herhaaldelijk zij t' ge vanuit Londen gewaarschuwd zorg

te dragen voor een goede schuilgelegenhejd indien het in
Uw omgeving tot onverwachte gevechtshandelingen
mocht komen. Men neme deze raad ter harte en beseffe,
dat het de zedelijke plicht van elk gezinshoofd is hiertoe
het zijne of het hare bij ts iragen. Daar waar door geza-
menlijk optreden van buren of buurtbewoners grotere vei-
ligheid verkregen wordt, dient dit ook onverwijl<^ te ge-
schieden.

BRAND- EN BRISANTBOMMEN KUNNEN ONHEILEN
• IN UW'OMGEVING AANRICHTEN.

Beseft, dat .in het hes'tst van de strijd U waarschijnlijk
weinig hulp kunt verwachten van de luchtbeschermings-
diensten e.d. Helpt dan Uzelf!

Zoudt ge Uw huis, Uw huisraad in vlammen willen zien

opgaan, indien ge door snel handelen een brandbom on-
schadelijk kunt maken?

Zoudt ge ds Uwen die U dierbaar zijn zonder hulp wil-
len laten, indien ge door georganiseerd hulpverlening bij
'bominslag e.cL^in Uw naaste omgeving mensenlevens kunt
redden?

Neen immers! Neemt dan de raadgevingen met betrek-
king tot zelfbescherming bij oorlogshandelingen in acht,
welke thans nog allerwege in te winnen zijn.

ONTTREKT U AAN DE GREEP DER DUITSERS —
BEWAART ONZE VOLKSKRACHT.

Gij ervaren ambtenaren, gij technici, gij vakbekwame
arbeiders — gij verkeert in het grootste gevaar! ,Gij zij t
onmisbaar bij de wederopbouw van ons land. Daarom zal
de vijand die onze kuststreek met de grond gelijk maakte,
die onze polders deed immderen, ook U naar zijn achter-
land wegslepen om de wederopbouw van ons land te ver-
tragen. Zult ga U als willoos vee laten wegvoeren of neemt
ge nu reeds maatregelen om U daaraan te onttrekken?
Beveilig U waar dit mogelijk — duik onder zo dit nodig is.

HERBERG DE STRIJDERS VAN HET ILLEGALE FRONT.
Stelt Uw huis open voor de illegale strijders en de

mensen dis in het belang van ons land zich aan de greep
der vijand onttrekken. Bedenkt dat het een klein deel is
wat ge allen, kant bijdragen in de bevrijdingsstrijd.

WANTROUW HET GERUCHT — HOEDT U VOOR
DUITSE PROVOCATIES.

Het gerucht, het is het sterkste wapen in handen van
den vijand. Herinnert U de N.S.B.-geruchtenverspreiders
uit de Meidagen van 1940! Ook in de komende dagen van
spanning zal de vijand alles doen om door geruchten en
valse parolen verwarring in- dé rij-sn. van ons volk te stich-
ten. Laat oris daarvoor immuum jzrjn! Vertrouwt slechts
de U bekende illegale werkers en de vertrouwde stemmen
der B.B.C, en Radio Oranje. Zij zullen U op het juiste
tijdstip de juiste parolen geven!

HOE ONDERSTEUNEN WIJ DE GEALLIEERDE
OPERATIES?

/
„Gaat voort met Uw lijdelijk verzet

' „totdat ik U het sein geef om op te
„staan en den vijand aan ts vallen".

Gen. EISENHOUWER.

„Overal waar onzichtbaar en onher-
,,kenbaar passief verzet mogelijk is,
„moet dit onverbiddelijk worden ge-
boden".

Min. GERBRANDY.

Het Nederlandse volk is in deze wereldstrijd geen toe-,
schouwer — neen het is partij en hesft als zodanig bij te
dragen tot de overwinning! Waar ons de wapen-en en de
middelen ontbreken tot een militaire krachtmeting met
den vijand, zullen op andere en vaak niet minder doel-
treffende wijze den vijand afbreuk moeten doen. Voor
alles geldt op dit moment de daad die wij verrichten in
het belang van'het-vaderland!



\
VERKENT UW OMGEVING.

Neemt alle bijzonderheden in U op, zoals bruggen, ver-
keerskruisingen e.d. Weet waar de voertuigen geparkeerd
staan en zorgt dat ge Uw wetenschap aan de geallieerde
autoriteiten duidelijk kunt maken. Aan de aanleg van
versterkingen., tankvallen en mijnenvelden hebben vele
Nederlanders» gedwongen aandeel gehad. Maakt ook die
wetenschap ten nutte als de eindstrijd ook voor ons land
begonnen is.

Ook voor dit puilt van de bevrijdingsstrijd geldt:
Uw plicht en weet Uw taak!! •

Kent

LET OP DE LANDVERRADERS.
Evenals voor de Duitsers is bij de geallieerde landingen

ook voor alle N.S.B.ers en andere landverraders het ̂ mo-
ment gekomen zich uit de voeten te maken. Belet hun de
laatste plunderingen 'en weet wie in Uw omgeving tot het
gilde der landverraders behoort hebben. Waarheen zij ook
vluchten, de vergelding komt en de bestraffing zal plaats
hebben!

VERHINDERT DE ROOF VAN TRANSPORTMIDDELEN.
Verberg deze en, waar dit niet mogelijk is verwijdere

men de belangrijkste onderdelen, zodat zij voor den vijand
van geen waarde zijn.

BESCHERMT UW BEDRIJVEN.
Beschermt Uw bedrijven tegen de vernielzucht der Duit-

sers waar dit mogelijk is en pleegt reeds nu onderling
overleg. Brengt nu reeds belangrijke onderdelen der fa-
brieksinstallaties in veligheid om deze straks bij de hand
te hebben. ij
MISLEIDT DEN VIJAND DOOR VALSE GERUCHTEN.

Het gerucht als wapen steeds tegen ons gebruikt, zal
een wapen in onze hand moeten worden. Geeft verkeerde
of verzonnen berichten door aan den vijand over para-

•ten e.cl Enkele minuten vijandelijk oponthoud kan
voldoende zijn om geallieerde troepen in staat te stellen
zich van een strategisch punt meester te maken.

•
SABOTEERT DE VIJANDELIJKE PRODUCTIE.

Langzaam werken — slecht werken, dat is het parool
voor' deze tijd! Opdrachten verkeerd bïgrijpen — weinig
begrijpen en veel, heel veel vragen, ziehier een mogelijk-
heid tot doeltreffende sabotage. In deze tijd van onder-
voeding zijn ziekteverschijnselen aan de orde van den dag,
viert Uw ziekte uit! Zij die sleutelposities in overheids-
dienst of industrie innemen, alsmede spoorwegpersoneel
e.d., die gevaar lopen als gijzelaar of artaeidsslaaf te wor-
den weggevoerd, kunnen op dit moment reeds onderdui-
ken met medeneming van alle bescheiden, werktekeningen
en productieplannen.

DESORGANISEERT HET DUITSE TRANSPORTWEZEN.
Vertraagt de Duitse transporten waar ge slechts kunt.

Telkens enige minuten oponthoud betekent over grote af-
stand een, verlies van uren. Uren die beslissend kunnen
zijn voor de afloop ener veldslag. Bedenkt dat treinen op
tijd kunnen lopen, maar ook dat zij vertraging kunnen
hebben. Bruggen, spoorbomen, sluizen e.d. kunnen snel
en langzaam bedient worden. Denkt daaraan landgenoten,
indien ge op een plaats gesteld zij t, waar traag handelen
Uwerzijds tijdverlies voor den vijand oplevert!

Indien daartoe via de illegale organisaties en Radio Lon-
den het sein gegeven zal worden — en niet eerder — zal
allerwege een aanslag op de vijandelijke étappelinies ge-
daan moeten worden. Organiseert reeds nu in Uw bedrijf
of in Uw omgeving sabotagegroepen, die op dat moment
hun werkprogram gereed hebben en zich met de uitvoe-
ring kunnen belasten.

Spoorwegen zijn kwetsbare punten. Gevelde bomen,
opengebroken" straten en wagens of karren welke dwars
over de weg geplaatst worden, zijn dan ernstige obstakels.

HOE VERZEKEREN WIJ DE VOEDSELVOORZIENING
; TIJDENS DE INVASIE EN NA DE BEVRIJDING?

Indien het hier te lande tot gevechtshandelingen komt,
zal de voedselvoorziening van de burgerbevolking ernstig
in het gedrang komen. Maar ook na het verdrijven der
Duitse troepen zal een overvloed van voedsel niet verwacht
kunnen worden. De militaire autoriteiten zullen een groot
gedeelte van de beschikbare scheepsruimte en transport-
middelen nodig hebben voor de verdere achtervolging van
den vijand. Daarom is het plicht van allen die op dit mo-
ment bij de voedselvoorziening betrokken, zijn, boeren,
fabrikanten, grossiers, winkeliers e.d. om'op veilige plaat-
sen voorraden achter te houden en deze na de bevrijding
ter beschikking van de geallieerde autoriteiten te stellen,
teneinde een rechtvaardige distributie mogelijk te maken.
Overbodig is het misschien te zeggen; dat voedselspecioïan-
ten zwarthandelaren, welke tijdens de bevrijdingsoperaties
of in de periode na de bevrijding zouden trachten hun
verachtelijk bedrijf voort te zetten evenzo landverraderlijk
handelen als elke N.S.B.er en dientengevolge ook zonder
pardon aan de autoritetiten overgeleverd zal moeten,
worden!

SAAMHORIGHEID EN «E WIL TOT STRIJDEN ALS
WAPENEN IN HANDEN VAN O'NS VOLK.

Het zal een ieder in dsn lande duidelijk zijn, dat wij op
dit moment de eindphase in de strijd tegen onze onder-
drukkers tegemoet gaan. De eindphase die tevens voor ons
volk een tijd van beproeving en opoffering kan zijn. Da,n
is het zaak eendrachtig als volk de strijd tegen tyrannie
en rechteloosheid te voeren. Van eendrachtig willen ge-
tuigt deze oproep, waar bladen van wijduiteeiilopende
schakeringen over de scheidsmuren van verleden en heden

rie handen ineen sloegen in het belang van het land
dat ons dierbaar is! Moge ons volk zich hieraan.spu
en moge een ieder op de plaats waar hij gesteld werd zitfh
bewust zijn .van zijn verantwoordelijkheid jegens zijn
volk.

Reeds in den aanvang schreven wij: „het Nederlandse
Volk is geen toeschouwer, neen, het is partij in deze we-
reldwedstrijd!" Moge dit begrip levend worden,bij al onze
'landgenoten vaji Noord tot Zuid, van Oost tot West.

Bereiden wij ons voor op de dagen van «strijd die ons te
wachten staan. Slaan wij reeds nu toe waar ons de kans
daartoe geboden wordt. Bouwen wij voort op de beste trr -
dities uit Neerland's grote verleden, blijven wij standvastig
m ons verzet tegen den vijand en wanneer zulks door de
Regering' en door onze bondgenoten gevraagd wordt, zul-
len wij goed en bloed veil hebben, voor de bevrijding van
ons land, welks tradities van Vrijheid en Verdraagzaam-
heid wij in deze jaren van verdrukking zo hartstochtelijk
hebben leren waarderen.

Slechts dan zal ons volk werkelijk vrij zijn, indien het;
door eigen strijd in deze wereldworsteling zal bijdragen in
öe Overwinning!

LEVE HET VADERLAND!!

Juli 1944.

,.DE GEUS"
„JE MAINTIENDRAI"
„ONS VOLK"
„PAROOL"
„TROUW"
„VRIJ NEDERLAND"
„VRIJE KATHEDER"
„VKIJE KUNSTENAAR''
„WAARHEID"


