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RELIGIEUS EN POLITIEK ONAFHANKELIJK ORGAAN VOOR DE NBDERLANDSCHE KUNSTENAARS
WAARIN OPGENOMEN „DE BRANDARI5BRIEF"

WIJ EN DE POLITIEK
„Kunst heeft met politiek niets te maken," Oude,

versleten, beduimelde leuze. Leuze die men ook maar
al te graag vervormde tot: „Kunstenaars hebben met
politiek niets te maken." In beide vormen heeft de
leuze in de vorige eeuw gediend als dekmantel voor
het maatschappelijk isolement van de kunstenaar:;,
thans dient zij nog als schamele verhulling voor het
collaborateurschap onder de kunstenaars en de weëe
houding van een publiek, dat ook nu nog, na de schan-»
de van twee-en-een-half jaar Kultuurkamer en vervol-
ging voor Joodse en vrije kunstenaars, wil „lachen zon-
der bon" en „een uur muziek" genieten. Het is de leu-
ze waarmede een prof, dr. Willem Mengelberg zijn
schandelijk overlopen naar 'de nazi's verklaart, waar-
onder een Colnot, een Polet, een Van der Lugt, e^n
Badings, een Wolters en helaas zovele anderen zich
lieten aanwerven voor het sinistere werk der cultuur-
vergruizing, dat der Kultuurkamer is. Het is ook, in
zijn beide vormen, de leuze die zich zoo plezierig leen-
de als argument voor de alzijdigheid van dit land, van
de Staat en zijn instellingen t.o.z. van kunst en kun-
stenaar. Kunst en kunstenaar immers moesten vrij blij-
ven om te verkommeren en te verhongeren. En,
ten slotte, hoeveel kunstenaars nog gebruiken ook van-
daag den dag de leuze als plechtanker voor hun slappe
en willoze gedragingen, de belangen van hun kunst,
•henzelf en hun collega's opofferend aan een gemak-
kelijk negativisme.

Zijn zij, die ons orgaan met zekere trots noemen
„religieus en politiek onafhankelijk orgaan voor de Ne-
derlandse kunstenaars", dan van mening dat kunst en
kunstenaar wél met politiek te maken hebben? Willen
wij dan kunst en kunstenaars inschakelen in de dage-
lijkse strijd van dit land?

De eerste vraag beantwoorden wi.j met een volmon-
dig ja. De tweede met een even volmondig neen. Het
is wegens de voortdurende begripsverwarring welke nog
altijd jegens deze vragen heerst, dat wij er in dit arti-
kel bizondere aandacht aan willen besteden, ook al
omdat wij reden hebben te vrezen, dat men straks, als
'het er om gaan zal te beslissen of de kunstenaar
medezeggingschap zullen hebben bij de opbouw van het
maatschappelijke en culturele leven van ons volk, weer
die oude, hierboven gewraakte leuze zal bezigen om de
kunstenaars die medezeggingschap te ontzeggen of ze
althans in een verkeerde hoek te drukken,

In vele artikelen, verschenen in de loop van de thans
welhaast drie jaren van het bestaan van ons orgaan,
is zowel door redactie als door medewerkers, telkens
weer gewezen o;p de verbondenheid van kunst en sa-
menleving en in verband daarmede gepleit voor in-
schakeling van de kunstenaars en van het kunstleven
in de komende ordening en tevens voor een gezonde
kunstpolitiek. We behoeven op dit alles hier du^ niet
nadrukkelijk terug te komen, ook al omdat we er ons

in de loop der verdere ontwikkeling nog dikwijls ge-
noeg mede zullen moeten bezighouden.

Nevens deze problemen, hoewel in de allernauwste
samenhang ermede, staat dan de vraag van onze be-
trekkingen tot de politiek. Politiek is een woord, dat
menig goede burger van ons lieve vaderland kopschuw
maakt en menig kunstenaar — die zich niet graag een
burger genoemd hoort — met afgrijzen vervult. Want,
nietwaar, politiek dat beduidt intrige, achterklap (wij
weten allen welk een afschuw de brave .burger en de
minder brave, maar tooh rechtschapen ^kunstenaar in
de practijk van het dagelijks leven van zulke dingen
heeft), met een woord: vuig geknoei. Geknoei dat door
handige en brutale strebers alleen bedreven wordt orn
vette baantjes en fraaie-ere-postjes te veroveren, bij
welk gedoe men dan ons, onnozele niet-politiekelingen
dankbaar, of eigenlijk nog ondankbaar, als stemvee en
voer-materiaal gebruikt. Zij die zo praten beseMen
blijkbaar niet in het minst welk een testimonium Voor
eigen kortzichtigheid en onbekwaamheid tot werkelijk
plolitiek denken, zij zichzelve uitreiken.

Men behoeft geenszins te ontkennen dat er in de po-
litieke strijd geknoeid en geintrigeerd wordt — het zou
dwaas zijn zulks te doen — om toch van mening te
zijn dat deelname aan de politieke strijd niet alleen het
recht, maar ook de plicht is van een ieder die aan-
spraak wil doen gelden o" de titel burger van zijn land,
lid van zijn volk te zijn. Het zijn zij die hun belangstel-
ling aan de politieke strijd onthouden, die de voor-
naamste schuld aan de misstanden in de wereld van de
politiek dragen, omdat deze misstanden alleen kunnen
ontstaan door dat gebrek aan belangstelling, door dat
zich onthouden van deelname aan de politieke strijd
door zovelen wier verstand en inzicht zo uitstekend de
controle op de handelingen der mensen die de politiek
als levensopgave bedrijven, zou kunnen versterken. En
dan, laten wij het vooral niet vergeten, ook een nega-
tieve houding tegenover de nolitiek is een politieke han-
deling. Ach, hoeveel rampen zouden het moderne mens-
dom bespaard zijn gebleven, als allen die denken kun-
nen een klein deel van hun tijd, van hun activiteit aan
de zaak der gemeenschap hadden willen wijden. De re-
publiek van Weimar had niet ten gronde kunnen gaan,
Hitler en zijn bende niet aan de macht kunnen komen,
wanneer het Duitse volk niet zo gemakkelijk het slacht-
offer had kunnen worden, o zeker, van de boze lagen
en listen van plolitiekelingen van allerlei slag en in het
bizonder van die der nazi-bende, maar toch voorname-
lijk van eigen historische politieke ongeschooldheid. Zou
ook een zo democratisch opgevoed, en politiek wel ge-
schoold volk als het Nederlandse, niet veel meer weer-
stand hebben kunnen bieden tegen de vooroorlogse
infiltratie met Duits-nationaal-socialistische; waan-
ideeën en tegen de funeste propaganda-trucken van den
vijand, wanneer niet velen van de besten van dit volk



zowel voor als tijdens de oorlog gemeend hadden zich
verre te moeten houden van de „vuige politiek?"

Politiek is, zo schreef kort geleden ongeveer een van
onze medewerkers, de strijd der -belangen tegen een
achtergrond van levensovertuigingen. Zo is het ook. Zo-
lang er belangen-tegenstellingen zijn, zal er politiek
zijn, d.w.z. zal er gestreefd moeten worden naar het
met elkander in harmonie brengen der verschillende
soms tegenstrijdige belangen, om de menselijke samen-
leving zo goed mogelijk te doen functioneren en een
ieder te brengen op de plaats waar hij krachtens aan-
leg en mogelijkheden aanspraak kan do^n gelden. Dit
geldt voor de betrekkingen tussen individuen, maar
ook voor die tussen bevolkingsgroepen en tussen vol-
ken, in de ideaalste mensengemeenschap die wij ons
kunnen voorstellen; die ener klasse-loze samenleving,
waarbij ook tussen de volkeren de strijd om de macht
vervangen zal zijn door de wil tot onderlinge samen-
werking. Maar wij leven nog in een samenleving waarn
de tegengestelde belangen der klassen fel op elkandei
botsen, waarin nog altijd getracht wordt naar over-
heersing van het ene volk door het andere. In die ver-
houding kan ook de politieke strijd niet anders dan fel,
welhaast onmeedogend zijn, wordt hij tot een strijd om
de macht, omdat men, al naar men meer of minder poli-
tieke mac'ht bezit, in staat zal zijn de doelstellingen
ener levensovertuiging, die in diepste wezen niet an-
ders is dan een meer of minder zuiver spiegelbeeld van
het economisch belang ener klasse, te bereiken.

Dit is het algemene aspect van de piolitiek. En geen
inens met verantwoordelijkheidsgevoel, niemand die
waarlijk burger, d.w.z. deelhebber aan het geheel van
een volk, dus mede-machthebber, wil zijn kan en mag
zich aan de politieke strijd geheel en al onttrekken, dus
ook niet de kunstenaars. Maar die politieke str<*d dient
de kunstenaar niet te strijden als kunstenaar, doch uil-
sluitend als burger, als iedere andere burger. Het is
daarom ook dat wij van mening zijn dat de kunstenaars
niet als groep aan de algemene politieke strijd moeten
deelnemen. Een poging zulks wel te doen zou spoedig
verzanden. Dat heeft ons de ervaring met de „kunste-
naarspartij" van wijlen den Blaricumsen schilder M. de
Groot geleerd, dat kan ons ook duidelijk zijn als wij
bedenken dat de kunstenaars als groep noch een eco-
nomisch belang noch een maatschappelijk ideaal gemeen
hebben. Dat het voor ten geen schande is als burger
hun plicht te doen in de politieke strijd leert ons het
heden niet minder dan het verleden. Dat het hun kun-
stenaarsschap geen schade doet leert ons het illustre
voorbeeld van zovelen der besten onder de kunstenaars.

Er is echter, naast een algemeen, voor de kunstenaars
ook een bizonder aspect aan de politiek. Evenals al!c
andere culturele werkers, neemt hij een bizondere
olaats in de samenleving in. Hij doet dit krachtens de
bizondere aard van zijn productie, die niet in de eerste
plaats het economisch maar zeer in het bijzonder het
geestelijk belang van zijn volk dient. Dit geestelijk be-
lang komt in de politieke strijd van alle dag tussen
groepen en klassen dikwijls maar al te zeer in het ge-
drang, men is gemakkelijk geneigd dit belang te ver-
waarlozen, of, wat nog erger is, ondergeschikt te ma-
ken aan politieke doeleinden van een bepaalde poli-
tieke groep. Wij hebben al vaak uiteengezet, dat er
naast een algemene politiek ook de bizondere op het
gebied der cultuur bestaat of althans bestaan moest.
Men lette er op dat wij spreken van een bizondere,
niet van een afzonderlijke cultuurpolitiek Afzonderlijk
van de algemene politiek kan de cultuurpolitiek niet
zijn, omdat de cultuur geen afzonderlijk, geen auto-
noom gebied is, maar in diepste wezen intensief ver-
weven met het geheel van het maatschappelijk leven.
Bizonder kan zij althans in zoverre wel zijn, dat zij de
belangstelling behoort te hebben van alle poltieke scha-
keringen van het volk en, meer nog, althans ten dele

boven het bizondere belang van alle bevolkingsgroepen
en klassen uitstijgt.

Omdat de kunstenaar naast het belang dat hij als
burger bij een gezonde algemene politiek van zijn volk
heeft, ook het hoogste belang heeft bij een juiste cul-
tuurpolitiek, dient hij zich in zijn kwaliteit als kunste-
naar in het bizonder daaraan te wijden. En het is bij
de cultuurpolitiek dat de kunstenaars wel degelijk een
.groepsbelang hebben en als groep heel goed samen
kunnen gaan, zelfs moeten gaan, omdat de mogelijkhe-
den voor de ontplooiing van hun talent, voor de door-
dringing van hun prestaties tot zo breed mogelijke la-
gen van de bevolking, voor een groot deel afhangen van
een juiste cultuurpolitiek. Bovendien kunnen de kun-
stenaars ook alleen op de basis van zulk een politiek
gemeenschappelijk strijden voor de geestelijke verhef-
fing van hun volk.

Het is in deze zin, dat de kunst wel degelijk met po-
litiek te maken heeft en het is op die grond dat wij
voor de kunstenaars als groep medezeggingschap in de
te voeren kunstpolitiek vragen. Hier rijst het onderling
belang van kunstenaars en volk boven de verschillen op
algemeen politiek en religieus terrein uit, hier kunnen
zij als groep! van geestelijke werkers, al of niet in sa-
menhang met andere dienaren der cultuur, als groep
samenwerken.

Omdat de kunstpolitiek, hoe bizonder van aard ook,
toch deel fs van de algemene politiek en daarvan dus
in belangrijke mate afhankelijk, zullen de kunstenaars
er naar moeten streven de belangstelling votor een goe-
de kunstpolitiek bij alle politieke groeperingen te wek-
ken. Zij zullen zich als groep nooit aan enige politieke.
partij kunnen en mogen binden, maar als vanzelf zullen
zij de meeste belangstelling vinden bij de progressieve
groepen, die immers naar de aard van hun streven,
meer dan de behoudende groepen, voortdurend hun be-
langstelling moeten richten of) het omhoog stuwen van
de onderlinge klassen, ook in culturele zin. En daarbij
hebben de kunstenaars als g.'oep het allerhoogste be-
lang.

BRANDJ&RISBRIEF
Het is een hele toer, zijn hoofd helder, zijn verzets-

geest wakker, zijn strijdlust heet te houden in een tüd,
waarin wij moeten aanzien hoe van de zijde van wie
wel onze bondgenoten genoemd werden en worden en
het in zekere zin ook wel zijn, de linkerhand kennelijk
niet weten wil wat de rechterhand uitvoert. Om iets
duidelijker te worden, voor wie dit nog nodig mocht
zijn; wij zien nu al eenige tijd, hoe fris en vrolijk uit-
va(agsel of iets dergejijks genoemd wordt en als scha-
delijk wild neergeschoten wordt, wie tot voor zeer kort
als bondgenoten aanvaard en geëerd en voor de volle
honderd1 procent gebruikt werden. Maar laat ons weer
terugkeren tot die beproefde vergelijking van de han-
den en zeggen, dat wij het niet bepaald opwekkend
vinden te moeten zien, hoe de rechterhand de nek
tracht om te draaien van wie zo even nog gestreeld
werd door de linkerhand. En wat moeten wij dan zeg-
gen van de, terecht, befaamde en veelgeplrezen staats-
man, die dit alles, al dit gruwelijk kromme, recht tracht
te praten door de vrienden van gisteren, die tot de
verbitterde vijanden van vandaag werden buiten hun
schuld, uitvaagsel en geboefte noemen, en dan in een
korte oudejaarsrede sprak over het geboefte, dat nu
reeds al te lang de baas is in Europa, maar nu spoedig
uitgeroeid zal worden —? Wat bedoelt hij eigenlijk, wie
wil hij toch wel allemaal uit gaan roeien? Maar laat
ons het zwijgen er maar toe doen. Wij zouden al te bit-
ter kunnen worden en onze nazi-vijanden kunnen doen
denken, dat wij in hun vaarwater wensten te gaan spe-
levaren. En, daarover zullen wij het wel allen eens zijn,
dat zullen wij nooit of te nimmer doen — eerst rullen



wij met hen dienen af te rekenen, daarna zullen wij wel
weer verder zien.

Wij — dat wil zeggen: wij Nederlanders, en van die
Nederlanders zij, die bewust vooruit willen, vooruit en
uit het concentratiekamp, waarin allengs ons gehele lieve
land herschapen is, en uit de honger en de onzekerheid
van morgen, van het volgende uur, ja de volgende mi-
nuut van ons alzijdig bedreigde bestaan. Eenzamer staan
wij dan wij ons ooit bewust waren — want in feite
stonden wij altijd vrijwel alleen te midden van het ge-
weld der botsende imperialistische belangen, Wij, de
werkers, moeten onze kracht in ons zelf, in onze solida-
riteit zoeken, en niet omzien of er misschien een der
grote heren is, die ons met zijn gehandschoende handen
een duwtje geven wil, ter ondersteuning. (Deze hand-
schoenen werden aangetrokken, om zich niet vies te
maken aan die kleikleuters uit het kikkerland). Vooral
als zo'n grote heer Hollands sipreekt, wordt het wat
benauwend, in het bizonder als hij ons dan vertelt te
weten, hoe een honger wij hebben, en wat voor andere
narigheid wij moeten ondergaan voor de goede zaak —
kan iemand ons, in Januari 1945, dan kwalijk nemen
dat wij niet langer zeggen: hij doet zijn best, de goei-
erd! — maar de tanden op'elkaar bijten en ons grimmig
voornemen, alles alleen te volbrengen, het grote verzet
van dit kleine volk •—?

Zo staan wij dan in deze uiterst zware dagen, ondanks
alle inderdaad zeer goed bedoelde maar nauwelijks
meer aan te horen preken met recepten voor het red-
den van onze vege huid er in verwerkt, alleen tegen-
over de slinkse, maar geweldige razzia's welke onze
steden en dorpen als een zwarte pest besluipen. Alleen,
wij duizenden, tienduizenden, die hopen honderdduizen-
den mee te slepen in ons verzet, moeten wij tot het be-
sef komen dat er maar één antwoord is opi de vraag,
die een bevel is, ons te melden voor arbeid voor de
bezetters, namelijk een zo collectief mogelijk neen dat
door de individuele overtuiging van allen geschraagd
wordt, en dit neen imoet gezamenlijk en snel gehard!
worden tot het staal van het lijdelijk verzet. Maar, en
hier raken wij aan een der moeiijkheden der illegali-
teit, terwijl wij dit schrijven hangen de oproepen der
fascistische slavendrijvers al op de aanplakzuilen, en
wanneer dit blad in Uw handen komt, is dit alles mis-
schien al weer bittere verleden t i jd . . . . Toch zesden
wij, dat wij vandaag nog onder Uw ogen hadden willen
zien, want het getij van de vijand is nog niet verlopen
én de bakens van onze veilgheid kunnen nog niet wor-
den verlegd. Voor dit en dergelijke voorkomende ge-
vallen dus: komt niet te voorschijn, op welke oproep
ook, vraagt geen vrijstelling aan. noch voor Uzelf, noch
voor wie van U afhankelijk ziin! Verbetert het registratie-
apparaat der vijanden niet door gedachteloos gegevens
in te zenden, die evenvele wapenen kunnen en zullen
worden tegen wie waarop ze betrekking hebben. Wie
werken of slabakken gaat in de buurt van Duitse ver-
dedigingswerken, loopt de kans gedood te worden door
geallieerde bommen of mitrailleurskogels, en niemand zal
van ziin dood de geallieerden een redelük verwiit kun-
nen maken. Tranen, gewend over vrijwilligers die om-
komen, zijn op dit ogenblik, nu aller oéen toch wel ge-
opend kunnen geacht worden, ergerlijke krokodillen-
tranen — al is onze deernis met de onvrijwillige slacht-
offers er des te groter om. Nederlanders, arbeiders, in-
tellectuelen, kunstenaars, werkgevers en werknemers,
slaat de handen ineen en weigert in te gaan op de dui-
velse vragen on tevelpn der Duitsers. Bluft waar 5e
zijt — vriil Bluft wat ge innerlük zijt — vrïï! Blijft allen
tesam°n dat waartoe ieder redelijk mons geboren is —
vrii' Hn laat U in deze dagen, meer dan ooit te voren,
doordringen van onze beproefde lenze: w^s' met de na-
zi's, uit ons hart, uit ons werk. uit ons land. uit onze
samenleving! Tegenover de totale oorlog stellen wij het
totale verzet!

van den boer

De boer heeft steeds ons aller land
Bebouwd zoals het hoort,
Met tarwe en rogge wel beplant,
Zich aan geen krijg gestoord.
Toen kwam de bittere hongersnood,
Die elke maag doorboort
Der arme luiden in de stad, —
En de boer hij ploegde voort.

In drommen trok men er op uit
Naar hof en boerderij,
En vroeg: „Och boer, geef voor een duit
Een aardappel aan mij!"
Doch wat men hem ook bieden wou,
Geen bede werd verhoord,
Tenzij voor klinkend geld en goud, —
En de boer hij ploegde voort.

„Ach boer, wij in de grootë stad
Hebben geen voedsel meer,
En komen van heel ver gestapt,
De kleintjes hongeren zeer".

- „Ik geef toch niks", zoo sprak hij toen,
„Voor mijn part stik de moord,
Of geef je kleeren en je schoen"!
En de boer hij ploegde voort.

- „Mijn aardappels heb ik gep.'oot
Om die straks een voor een
Voor tientjes van de hand te doen.
Kluif nu maar op een steen!
Dat ze verrekken in de stad,
Is iets wat mij niet stoort,
Als in mijn kous maar groeit mijn schat!"
En de boer hij ploegde voort.

Wat hem de man op Golgotha
Van barmhartigheid
Geleerd heeft, laat hem koud eri doof,
Hij heeft zoo zijn geloof,
En kent vandaag een gouden tijd
Waarin men hem het geld toesmijt.
Roep van den kansel 't goddelijk woord, —
Het wordt vergeefs gezegd
Aan wie belijdt en toch niet hoort
En de boer, hij ploegt maar voort.

Glosse;

Maar wie dit lied het eerste zong,
Deed ook net als die boer:
Hij maakte met de daad zijn woord
Slechts tot geouwehoer.
Hij heeft zich aan zijn eigen vers
Tenslotte niet gestoord,
Maar schreef, door Jan de Vries beschermd,
Zijn bundeltjes maar voort.
Al wordt de kunst hier ook geknecht,
Het vrije woord gesmoord,
Hij doet net als zijn vriend de boer;
Het blijkt wel: soort kent soort!

N.B. Wij hebben geen bezwaar tegen opname van
bovenstaande parodie, daar deze tenslotte kritiek in
eigen kring beoogt. Evenzeer als wij ervan overtuigd
zijn, dat er heel wat boeren gevonden worden, die zich
in dezen tijd hulpvaardig en menschlievend betoonen,
evenzeer weten wij, dat zekere gereputeerde dichter
uit opportunisme en winstbejag tot de meest slaafsche
concessies aan den vijand bereid was, en nog dagelijks
is (Red.)



taai en etterkunde
I. De oude tekortkomingen.

In een land als het onze, met een uiterst bep'erkt
taalgebied en een meer op koopmanschap dan op gees-
telijke verdieping ingestelde bevolking, verkeert de let-
terkunde in een uitermate net lige positie. Zeker, et
verschijnen in normale tijden betrekkelijk veel boeken
in het Nederlandsen, en waar bij ons publiek ergens
leeshonger mocht heerschen, wordt daar ruimschoots aan
tegemoetgekomen. Doch een zeer groot gedeelte van deze
boeken bevatten niet meer dan „lectuur", — vrijwel
waardelooze leesstof, voor het dooden van den tijd be-
stemd, en allerminst geëigend om tot de „schoone let-
teren" gerekend te worden. Daarenboven is een zeei
belangrijk gedeelte van wat als letterkundige poductie
in aanmerking komt, vertaling van buitenlandsch werk,
waar stellig, bij het geringe aanzien dat onze eigen na-
tionale literatuur geniet, een onevenredige belangstel-
ling voor bestaat. De gemiddelde Nederlander is nu
eenmaal gaarne een beetie internationaal georiënteerd,
en als bewoner van een klein land dat in verlerlei op-
zicht van zijn naburen afhankelijk is, heeft hij er ook
ongetwijfeld zijn goede redenen voor.

Hetgeen niet wegneemt, dat een der voornaamste be-
staansgronden voor een kleine natie, het bezit van een
eigen cultuur moet zijn; en op geen gebied het bezit
van een eigen cultuur zoo duidelijk tot uiting kan ko-
men, als in de inheemse literaire voortbrengselen. Het
zou dus alleszins redelijk zijn, wanneer wij vóór alles
onze kracht gingen zoeken in het scheppen en bevor~
deren van een geëigende, specifiek Nederlandsche let-
terkunde, en daaraan de eerste plaats in onze artistie-
ke en cultureele belanstelling toekenden. Doch het te-
gendeel gebeurt; en niet alleen uit kortzichtigheid, die
het juiste verband der dingen veronachtzaamt, maar ook
door traditioneel-economische oorzaken, welke maar al
te zwaar wegen bii een volk, dat de waarde van alle
zaken naar hun tastbaar rendement afweegt, en dat zich-
zelf geregeld door regeeringen heeft laten best'ir?n, die
ia stede van verder te zien en wijze leiding te geven, uit
eenzelfde funeste geestesgesteldheid handelden en zelfs
zoover gingen, dat zij menigmaal het standpunt huldig-
den, dat kunst geen regeeringszaak is, of zelfs uit den
booze zou zijn.

Wanneer men echter tot het inzicht gekomen is — en
het zou het intrappen van een o,ppn deur zijn dit nog-
maals uiteen te zetten — dat het de cultuur is. d'e een
natie bepaalt en haar een bestaansrecht verschaft, dat
kunst als het ware de bloesem der cultuur is, en dat
geen enkele cultuuruiting nationaler is en zijn kan, dan
de literatuur, ook al zou zij nog zoo alzijdig georiënteerd
wezen, dan volgt daar tevens uit, dat onze nationale
gemeenschap belichaamd in den Staat, feitelijk de lite-
ratuur als haar troetelkind zou moeten beschouwen en
behandelen.

Tot nog toe is echter juist het tegendeel gebeurd, en
waar er al eenige staatszorg op kunstgebied te bespeu-
ren was, aan onze literatuur viel nagenoeg niets daar-
van ten deel. Ze bleef veeleer iets bijkomstigs pn werd
dan ook door de meeste van haar beoefenaran al of nia)
noodgedwongen als een nevenbedrijf opgevat. Meestal
wel noodgedwongen. Want terwijl bijvoorbeeld de musi-
ci, met uitzondering van de meest waardevolle onder
ken, de componisten, van hun „vak" beslaan konden en
ook de componisten uiteraard wel in staat waren als
uitvoerend musicus of muziekpaedagoog hun beroep te
blijven uitoefenen, is het aantal schrijvers van naam (om

van de overigen maar te zwijgen) die geheel en al voor
hun auteurschap konden leven, en het dus ook als hun
beroep konden beschouwen, en uitsluitend uit deze
werkzaamheid een redelijk bestaan putten, waarschijnlijk
aan de vingers van twee handen af te tellen. Bijna al-
len, en dat was vanouds al zoo, moesten voor hun
brood hun heil in een bijbaantje zoeken. Daaraan dan-
ken wij het bestaan van een typische 19de-eeuwsche
domineesliteratuur, en hierdoor ook dreigde er in onze
eigen eeuw een soortgelijke advocaten- en artsen-let-
terkunde te ontstaan. Van vele bloeiende literaire aspi-
raties werd de journalistiek Se onverbiddelijke moord-
kuil, zooals het onderwijs de Tarpeïsche rots van wel-
ker hoogte menig talent in den afgrond der realiteit ge-
stort werd. Nog altijd wordt de zolder van den Neder-
landschen Parnassus identiek gesteld met een profes-
soraat (waar zelfs een dichter als Verwey naar dingen
moest!) en slechts enkele welgestelde of onverbeterlijke
bohémien onder onze schrijvers vermocht zich te ont-
trekken aan de fnuikende beslommeringen van zulk een
serieuze betrekking. Bijna niemand kon of kan zich in
Nederland geheel en al wijden aan zijn dichter- ot
schrijverschap1. En het behoeft geen betoog, dat deze
toestand niet bepaald bevorderlijk kan zijn voor de
regelmatige ontwikkeling, laat staan voor de bloei van
dit toch zoo voorname onderdeel van onze cultuur. Men
verdeelt zijn aandacht en energie niet ongestraft dag-in
dag-uit.

Genieten schilders en beeldhouwers het voordeel
producten te vervaardigen met een zekere „markt- en
beleggingswaarde" en e-»n internationaal af?:etgeb;ed, wor-
den de architecten alleen al uit nuttigheidsoorfmerken
aan het werk gesteld, en hebban de tooneelspele-1: no"
het genoegen de vermakelijkheid van het uitgaand pu-
bliek te dienen, de ernstige schrijvers — dat ziin zii d'e
niet meedoen aan de massa-fabricage van „lectuur" —
de dichters, essayisten en romanciers, staan voor de
ontzaglijke moeilijkheid, dat hun de economische voor-
waarden voor hun werk uitsluitend en alleen verschaft
worden door hun landgenooten. die nu iuist n'et bepaald
literair aangelegd zijn, zooals bijv. de Franschen; terwijl
het een zeldzame vogel is, de schrijver die als Ne-
derlander in het buitenland voldoende aandacht weet te
trekken, om daar vertaald en gelezen te •worden. Tm-
mers aan een behoorlijke propaganda van het Neder-
landsche boek in .het buitenland is er nooit ook maar
'het geringste gedaan; hetgeen nauwelijks behoeft te
verwonderen, wanneer wij zelfs van een bmnenlandsche
propaganda zelden of nooit iets te bespeuren kregen,
afgezien van het bewuste fokken van ..best sellers" door
uitgevers die hoofdzakelijk op winstbeiag; uit zijn. en
gewoonlijk voor geen enkele cultuur-filanthropie te vin-
den zijn.

Het ziet er in dit opzicht dan ook treurig uit voor
onze schrijvers, en het pleit nog voor hun scheprings-
drang en hun kunstenaarschap, dat ondanks deze funeste
omstandigheden onze literatuur, na eeuwenlang kwijnen
sedert Vondel's tijd, vandaag geen droeviger figuur
maakt, en zich in menig onderdeel zelfs zonder al te
veel schaamte mag vertoonen naast die uit landen
waar de schrijver en zijn werk meer aanzien genieten.
Wat zou onze literatuur, vraagt men zich af, niet kun-
nen worden wanrteer wij over een grooter taalgebied
bp^rkikten, ^oodat d<? economische basis voor cnze
schrijvers alleen al daardoor gunstiger zou worden, of
wanneer er in ons volk inderdaad een grootere liefde
ging ontstaan voor de voortbrengselen in eigen taal en



geest en volkstraditie. Toegegeven, er is in deze veel
door onze literatoren zelf verwaarloosd en niet weinig
gezondigd; maar de schuld van dit alles ligt stellig niet
bij hen alleen.

Een Nederlandsche school voor contrapuntisten droeg
eens in kunstige muzikale vormen den roem der Lage
Landen over heel Europa uit; een Nederlandsche schil-
derkunst heeft evenveel als een Nederlandsche handels-
geest bijgedragen tot het internationaal respect voor
onze eigen geaardheid en cultuur. Maar van een Neder-
landsche letterkunde heeft men buiten onze enge lands-
grenzen ternauwernood ooit iets vernomen. Toch lag
dat niet aan de kwaliteit van deze letterkunde alleen,
die immers uiting was en nóg is, van eenzelfde ietwat
verstandelijke muzikaliteit van een gelijk beeldend ver-
mogen, zin voor binnenhuis-stemming en landschaps~
sfeer, behagen in boertige anecdotiek en locale kleur,
vernuft in architectuur en verfraaiing, als waarvan op
andere gebieden getuigenis werd afgelegd. Alleen stond
een van onze dierbaarste en heiligste cultuurgoederen,
onze eigen taal, ons daarbij in den weg. Onze taal en
onze manie, ons voor deze taal tegenover buitenlanders
altijd een beetje te schamen.

Hetzelfde vermogen van den Nederlander toch, om zich
in vreemde talen graag en met meer handigheid dan fijn
gevoel te redden, brengt hem ertoe, gemakkelijk gering
te denken over dat wat hem in handel en verkeer met
het buitenland onbruikbaar en lastig is; zijn eigen taal
en haar eigen voortbrengselen. Hij acht slechts wat hij
direct "verhandelen kan.

Andere volkeren denken in dit opzicht juist geheel
anders, en dat zijn niet alleen .degenen die zich, zooals
de Engelschen, deze luxe wel kunnen veroorloven, maai
ook kleinere bevolkingsgroepen, minderheden soms. die
weten dat een zeker taalschauvinisme een noodzakelijk
strijdmiddel is voor het behoud van hun eigen cultuur,
en die hun letterkunde ijverig propageeren, wijl zij be-
seffen, dat op geen betere wijze de geest en eigen aard
vnn hun volk in den vreemde gekend en gewaardeerd
kan worden. H'erin hebben de Tsjechen en Polen bijv.
ons tusschen de beide Wereldoorlogen heel wat behar-
tenswaardige voorbeelden geleverd.

Zoo staan wij, bij het zoeken naar richtlijnen om bij
de wederopbouw van het land in de eerste plaats de
cultureele belangen te dienen en daarom ook de ont-
wikkeling en bloei van onze letteren te bevorderen,
'voor twee groote problemen;

1. Wat kan er binnenslands gedaan worden om de
sociale en economische positie van onze schrijvers dus-
danig te verbeteren, dat zü zich zooveel mogelijk t«n
volle aan hun taak kunnen wijden; en wat om ons eigen
publiek meer begrip en daardoor belangstell'ng bij te
brengen voor de letterkunde van deze natie?

2. Op welke wijze kan de Nederlandsche cultuur-
pro.p'aganda in het buitenland het best gediend worden;
en wat moet geschieden om onze nagenoeg onbekende
literatuur daar onder de aandacht te brengen?

Dat beide vragen in nauwen samenhang met elkander
staan, zal zonder meer wel duidelijk zijn. Ook, dat bij
elke denkbare oplossing noodzakelijk de Staat betrok-
ken zal moeten worden. Welnu, wij hopen aan de be-
antwoording van deze vragen binnenkort een of meer
artikelen te wijden, na ons ditmaal ermee vergenoegd
te hebben, de kwestie in deze beknopten vorm aan de
orde te stellen. Wie van onze lezers hierover belang-
rijke gezichtspunten meent te kunnen uite°nzetten. zul-
len wij eveneens gaarne gastvrijheid in dit blad verleenen.

der ondergrondse pers

Er tekent zich, in de ondergrondse pers, een ons in-
ziens verheugende neiging af elkanders hart en nieren te
onderzoeken, en ook ieder voor zich zelf steeds dui-
delijker te laten uitkomen, op welke basis men meent te
moeten staan. Dat dit scherpe woorden uitlokt — O.a.
van ,,De Waarheid" tegen „Je Maintiendrai" en „Het
Parool" — is jammer. Jammer, betreurenswaardig na-
melijk is de aanleiding van deze scherpe woorden: de
aanvallen van deze beide bladen op de arbeiders van
Philips, die met hun directie, in staking gingen omdat
zij geen voedsel genoeg kregen — deze bladen schijnen
te vinden, dat het laf is dat nu wél te durven, en niet
tegen de mitrailleurs van de Duitsers op te tornen om
een staking door te zetten. In dit kort bestek is de fun-
damentele fout in deze gedachtegang niet uit te leggen!
Dan vond het eerste blad het ook nog nodig, de aarts-
schavuit Franco de hand boven het hoofd te houden,
deze stille fascistische vennoot van Hitler en Mussolini!
Wie kan verbaasd zijn dat ook zoiets aanvallen veroor-
zaakt van een zijde, waar men niet zo kort van memorie
is als sommige 'groepen, die anders toch waarlijk hun
sporen verdiend hebben waar het ondergronds verzet
betreft! Zou het te vroeg zijn dat hier en daar de kaar-
ten op tafel gelegd worden? Moge het, dit is onze hart-
grondige wens, niet te laat blijken om o'p dit, betrek-
kelijk nog rustige politieke ogenblik, te trachten nader
tot elkaar te komen daar, waar wij het toch allen eens
ziin: de vernietiging en de verdrijving van de gezamen-
lijke vijand. En zou een basis van kameraadschap in de
strijd, niet er een kunnen blijken voor een zekere sa-
menwerking bij de opbouw van de nieuwe samenleving,
op zijn minst echter tegenwerking of vijandigheid voor-j
komen kunnen? — ,,Het Parool" van 9 Januari keert
zich, terecht, tegen de poging door „Trouw", L.O., L.K.P.
en het Protestants-Christelijk schoolverzet gedaan, door
een gemeenschappelijke verklaring feitelijk, naar ,,Het
Parool" juist vaststelt, ons land in „heidenen" en „chris-
tenen" te verdelen — of wel in links-gerichten en reac-
tionnairen. Wie kan het, wel bezien, niet met „Het Pa-
rool" eens zijn, waar dit blad verder schrijft, dat tal-
loze protestanten en katholieken voor een progressieve
politiek zijn gaan voelen.

Wij, van de ondergrondse pers, weten hoe er met pa-
pier gewoekerd worden moet, hoe moeilijk het is, op het
ogenblik cliché's te laten vervaardigen. De zeer mid-
delmatige krabbels welke 2 pagina's van het nummer
van „Vrij Nederland" d.d. 8 Januari vullen, zijn ons dan
ook een dubbel raadsel. Zijn er dan geen goede teke-
naars, van alle gildesmetten vrij?? In een goed gemeend
maar o.i. aanvechtbaar artikel schrijft het blad verder
over ,,In de schaduw van de bevrijding". De schaduw
is wel wat erg donker uitgevallen! Met vele aanhalingen,
en liefst van Den Doolaard en Ortega y Gasset, worden
wij er op voorbereid dat er heel wat schrale jaren na de
bevrijding op ons te wachten liggen. Ook zouden wi),
naar V.N. instemmend een in het bevrijde gebied ver-
schijnend blad naschrijft, er gedurende de bezettings-
jaren geestelijk niet op vooruit gegaan z i jn . . . . Bestaat
ons volk dan enkel uit zwarte handelaren, hebben wij
geen hoofd- en handarbeiders van het allerbeste soort,
die hun prestaties misschien nog wel opgevoerd hebben
gedurende de zware jaren welke wij te doorstaan kre-
gen? V.N., dat vaak voortreffelijk werk deed, is niet
altijd gelukkig in zijn behandeling van sociale of kultu^
rele problemen.

(Vervolg op pag. 6, Ie kolom' onderaan).



£en
Zij willen ook wat doen, die nu ter elfder ure
hun vaderlandsche hart ontdekken in hun borst:
Laat and'ren maar den dood voor 't peloton verduren,
zij sjachren nijver voort, verteerd door ouden dorst;
beginnen weer hun krant en oopnen weer hun nering
met opgestreken zeil, springlevend en loyaal,
nu geen gevaar meer dreigt, bereid tot les en leering
van wie nog luist'ren wil naar commercieel kabaal:

„Daartoe", zoo zeggen zij, „beginnen we een campagne
voor "t bouwen van een rijk versierde cenotaaf,
die straks wordt ingewijd met speeches en champagne,
ter eer van wie zijn plicht deed als een braaf BataaJ.
Ter eer van wie zoo dom was voor zijn eer te sterven,
en niet te doen als wij, die nog in leven zijn
en uit der dooden hand hun land en vrijheid erven,
om mee te zitten aan het huldigingsfestijn!"

Vervloekte koopmansgeest, die nu al duizend jaren
uw ziel en zaligheid verkoopt voor glinst'rend goud,
hoe schuwt ge niet de schim van wie uw redders waren,
te storen in de keet, die ge u-w negotie bouwt?
Gij wilt een monument voor de gevallen helden,
die niet voor zich, voor u slechts, vochten tot den dood;
daarvoor biedt gij hun thans uw zwart-verdiende gelden,
en waant u van hun roem aldus een deelgenoot!

In stede van u voor uw laf bestaan te schamen,
maakt gij van Hollands leed en aller hartebloed,
terwijl het puin nog smeult, een goedkoope reclame
•voor uw rechtschapenheid: uw centen en uw goed.
Zwijgt, houdt u stil, sluipt weg! Blijft doen als in de dagen
toen u één moffengrouw reeds kruipen liet in 't zand,
en gij hun wreede knoet veel liever kondt verdragen
dan 't ongemak van strijd voor recht en vaderland.

Gaat uit den weg! Laat ons alleen met wie in jaren
van barre noodweer, nooit op lage winst bedacht,
de eersten op den top der barricaden waren,
toen gij alleen naar zelfbeschutting hebt getracht.
Slechts wie eens zij aan zij met deze makkers streden,
en deelden in hu» moed, en onbaatzuchtigheid,
zij kunnen aan het graf tot fier herdenken treden; _
hun beste cenotaaf is een vernieuwde tijd!

OVERZICHT DER ONDERGRONDSE PERS.

{Vervolg van pag. 5).

„Het Parool" van 16 Januari komt terecht opt tegen
een feit, dat voor een radio-uitzending van „Herrijzend
Nederland" Adolf Engers de nieuwjaarswens als Tho-
masvaer uitsprak, Engers was namelijk de eerste en
enigste acteur, die zich in het gilde van Primo, onzali-
ger gedachtenis, begaf! Nadien kwam pas het „echte"
gilde. Het blad vraagt zich terecht af, of er in de toe-
komst, wanneer ons land geheel bevrijd zal zijn, ge-
waakt wórden zal dat dergelijke fouten niet herhaald

worden. Naar wat wij er van weten, bestaat er een goe-
de kans, dat deze inderdaad niet herhaald zullen wor-
den. In „De Vrije Katheder" vonden wij belangwekkende
artikelen over de vredestaak van illegale beweging, de
betrekkingen tussen Nederland en de Sowjet-Unie {dank-
baar denken wij aan wat „Nederland-Nieuw Rusland"
op dit gebied aan pionierswerk verrichtte!) en over de
woningbouw en het particuliere initiatief na de oorlog.
De gevaren van het particuliere initiatief, dat vaak in
de schandelijkste huisjesmelkerij, en van wat voor huis-
jes, ontaard, worden hier helder • belicht.



mijn vRienö öe schiLöep
Hij is een plichtsgetrouw man, mijn vriend de schilder,

die zich tot enige taak gesteld heeft, mooie schilderijen
te maken. Al het andere laat hem vrijwel koud, als hij
maar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kan schil-
deren onder het afdakje dat hij zich daartoe heeft uit-
gezocht. Dat is zijn goed recht, en een heerlijk rechl:
ook.

Toen ik onlangs een huis erfde, dat niet alleen slecht-
ingericht en bouwvallig was, maar ook nog overstroomd
werd door ongedierte, zodat het voor behoorlijke lieden
onbewoonbaar geworden was, besloot ik met mijn ka-
meraden de akelige kast tot op de grond toe af te
breken, om het huis, zodra de gelegenheid daartoe ge-
komen was, weer nieuw en heerlijk op te bouwen. Aller-
lei flinke kerels die ik kende, en ook wel onbekenden
die gaarne hnn handen uit de mouwen staken, hielpen
mee om het dak omlaag te halen, de muren neer te stor-
ten en het puin op te ruim=n. Natuurlijk vroeg ik ook
aan mijn vriend den schilder, of hij met zijn bekende
ijver ons wilde bijstaan, want hoe talrijker wij waren,
des te sneller zou ongetwijfeld dat ver van aangename
werk vlotten, waarna wij weer ieder rustiger dan tevo-
ren tot onze oude bezigheden konden terugkeren.

Hij antwoordde echter, dat hij er niet aan dacht. Hij
wilde alleen maar schilderen, en dat wat hij niet met
verf en lijn, in de weke, bijna wazige tinten van grijs en
wit, waaraan zijn palet zo rijk was, zeggen kon, had zijn
belangstelling niet. Hoewel ook hij er weinig voor voel-
de, in zo'n bouwvallig, met ongedierte bevolkt huis te
wonen. ,,Zie dat je verhuizen kunt,"' zei hij, „en laat mij
rustig aan mijn schilderijen!"

Natuurlijk was ik ietwat teleurgesteld, want wie een
huis erft , heeft zo zijn verplichtingen, en als hij ze al-
leen niet aan kan, moet hij bijstand zoeken; maar aan-
gezien de houding van mijn vriend den schilder overi-
gens respectabel en eerlijk was, wilde ik hem omwille
van zijn grote kunstenaarsgaven zijn gebrek aan solida-
riteit niet al te euvel duiden.

Met veel moeite en inspanning kregen wij de oude
kast opgeruimd, al moesten wij, tussen de ruïnes geze-
ten, ook menig ogenblik van moedeloosheid overwinnen.
De gedachte aan het schone dat er de plaats van kon
innemen, hielp ons verder, zelfs toen wij er nog maar
een vage voorstelling van hadden, hoe het nieuwe huis
moest worden. Eindelijk, nadat het gunstige seizoen was
aangebroken, konden wij met de wederopbouw begin-
nen, die nog heel wat meer van onze krachten en ver-
nuft vergde, dan de afbraak en het meedogenloos ver-
delgen van het ongedierte, dat wij tot in zijn d'epste
broeinesten aantastten.

Toen ik dan aan de bouw van het huis, waarvan ik
mij zoveel voor mij en mijn vrienden voorstelde, begin-
nen zou, toog ik nog weer eens naar m^'n vriend den
schilder, om hem te vragen, of hij zich niet voor ditmaal
bedenken wou. Want het betrof nu niet meer een vuil
karwei of iets „negatiefs" zoals hij dat noemde, maar
een constructieve arbeid om iets deugdelijks en schoons
en nuttigs voor ons allen te maken. Immers ik stelde
mij op het standpunt, dat mijn huis ook dat van mijn
vrienden en medehelpers was.

Helaas kreeg ik alweer een botte weigering. „Een
schilder moet schilderen", zei mijn vriend, „en geen
huizen of wat dan ook bouwen".

— „Maar jij woont toch ook in een huis", antwoordde
ik, „en al is het maar een armzalig afdak, iemand heeït
het ook moeten bouwen, en daar profiteer jij nu van om
rustig te kunnen schilderen en je apuarellen niet te laten
verregenen of je spieramen krom te laten trekken".

Het antwoord echter luidde, dat hij daar niets mee te
maken had. Dat ik gerust mijn gang kon gaan en zijn ze-
gen daarbij had, maar dat hij zijn handen , die tot schil-
deren geëigend waren, niet aan bakstenen wenste vuil
te maken. „Schilderen is al moeilijk genoeg om het je
hele leven te moeten doen, wil je er een beetje van te-
rechtbrengen", voegde hij er aan toe. „Ik ben geen
beunhaas."

Daarin moest ik hem gelijk geven, en ik verliet hem
weer onverrichterzake, aangezien ik hem toch niet over-
tuigen kon van de noodzaak, goede huizen te bezitten
om daarin rustig te werken, — schilder of geen schilder.
Met de overige kameraden begonnen wij te bouwen en
te ploeteren. Allerlei lieden deden mee, enkelen die het
vak verstonden en velen die er niets van kenden; grote
schilders zoals mijn vriend waren er niet bij, maar wel
een menigte kleine. En die bleken lang niet de slecht-
ste helpers bij het werk. Tenslotte kwamen wij min ol
meer klaar. Het huis stond er, wel verre van volmaakt,
maar het zag er toch niet onaardig uit en bezat ruime
kamers met plaats voor allen. Het zal stellig wel een
paar verborgen gebreken bezeten hebben, maar we
merkten er nog niet veel van. Vol geestdrift keken we
naar die fraaie, nieuwe ruimten, omsloten door prach-
tige witte muren.

„Die moeten beschilderd worden", stelden de jonge
kunstenaars voor, die hadden meegeholpen aan de bouw.
„Af is een huis als dit plas, als alle wanden netjes ver-
sierd zijn. Anders is het maar half werk. En nu we toch
bezig zijn. . . . de kalk is nog lekker nat. Heerlijk om op
te kliederen!"

Ik moest ze in hun enthousiasme wel hun gang laten
gaan, en deed het ook gaarne, want ze hadden zich bij
het vuile werk flink geweerd, en zich brave kameraden
getoond, hoewel nog wat jong en onervaren, en stellig
nog lang geen grote meesters, ofschoon al grote insec-
tendoders.

Zo kwam het huis gereed, en kwam ook mijn vriend
de schilder mij bezoeken om mij geluk te wensen. Om-
dat hij een scherp oog bezat, ontgingen hem de gebre-
ken en onvolmaaktheden niet, die ook dit nieuwe ge-
bouw aankleefden. Maar hij moest, bijna zijns ondanks,
toegeven dat het toch heel wat beter en gerieflijker
was dan het oude huis, nog afgezien daarvan, dat er
nu voorgoed een eind aan alle onged :erte gemaakt was.

Onder het uiten van deze opmerkingen liepen wij de
verschillende kamers door. Daar kwamen wij bij de gro-
te wanden, die door de jonge medewerkers met bonte
figuren en arabesken versierd waren. Verontwaardigd
bleeE mijn vriend de schilder staan voor die prachtige
ruime vlakken die zich zo goed voor fresco's leenden.

„Waarom heb je dat gedaan?" vroeg hij met van woe-
de trillende stem. „Waarom heb je dat laten doen
door kladders, door kwajongens. Ben ik dan je
vr'end niet, sinds vele, vele jaren, nog voordat je een
huis geërfd had? Waarom heb je mij dat niet laten doen?
Het had mijn levenswerk, mijn meesterstuk kunnen
worden!"

Helaas, helaas, ik zag mij gedwongen, hoezeer het mij
ook speet, hem te zeggen, dat het maken van fresco's
ook tot 'de bouw van het huis behoorde, en rechtens,
heus rechtens, de schilders onder mijn medebouwers
toekwam.

Boos verliet hij mij, om weer naar zijn afdak terug te
keren. Of hij nog ooit tot een beter inzicht komt, de
grote meester?



Enkele woorden bij de dood

van Romain Rolland

„De Telegraaf" heeft het opportuun gevonden, de gro-
te figuur van Romain Rolland in haar geknechte en veel-
vuldig bezoedelde kolommen op 3 Januari j.L te her-
denken. Het feit dat dit blad tot een herdenking be-
sloot, was op zichzelf al een poging tot het werpen van
slijk naar deze zuivere mens, maar dat zij, in de huichel-
achtig-pacifistische en super-nationale regelen welke zij
a'an hem wijdde, enkele zijner kenmerkende daden en op
de voorgrond tredende eigenschappen van het laatste
decennium verzweeg, stempelt deze herdenking pias
goed tot een poging Rolland te beledigen. Een poging,
die, van deze zijde uit ondernomen, natuurlijk afscham-
pen moest langs de hechte zuiverheid van deze figuur,
die belangwekkend als kunstenaar, maar zeer zeker
nobel en groot als mens was. Of zou de redactie van
de overigens steeds toch zo haarfijn ingelichte „Tele-
graaf", werkelijk niet geweten hebben dat Romain Rol-
land sinds een tiental jaren overtuigd en onwankelbaar
communist was, en verder dat hij toch niet zo „au-des-
sus de la mêlée" meende te kunnen blijven staan, dat
hij in September 1939 aan de toenmalige, toch waarlijk
reactionnaire Franse regering, telegrafisch ziin instem-
ming betuigde toen deze de oorlog verklaarde aan het
fascistische Duitsland?

De figuur van Romain Rolland zal voortlevsn, voor-
eerst zelfs in de herinnering van vele hondderdduizen-
den, als die van een groot en edel strijder voor vrede
en recht, voor de innige broederschap van alle volken,
en niemand zal hem met enig recht de feiten verwijten,
welke zijn werken ongetwijfeld aankleven. Hij verkeerde
in de geest met de grootste zonen en dochters der
mensheid, met de verhevenste gedachten die ooit ge-
dacht werden, en zijn spreken daarover was soms sta-
melen. Maar hoe weinigen stegen naar die hoogten als
hij, en hoe weinigen, die dat wel deden, poogden zó op-
recht met hun medemensen op te delen wat zij onder-
gingen aan waarheid en schoonheid? Hij ruste in vrede,
die de basis van een redelijke toekomstige samenle-
ving is!

Tentoonstellingsverijod voor collaborateurs
Uit de nevelen welke voor ons, nog onbevrijden, de

sociale en kulturële herleving van Frankrijk vrijwel ge-
heel aan het oo,g onttrekken, duikt zo nu en dan een
vastere vorm op. Wij hebben dan weer eens een aan-
knopingspunt voor onze verlangens, voor onze eisen
van morgen! Het tsntoonstellingsverbod dat Despiau, de
Vlairfinck, Dunoyer de Ségonzac en Derain trof, is een
voorbeeld van een dergelijk aanknopingspunt.

Verontwaardigd schrijft „Das Reich" er over -- hoe
goed alles ging in Frankrijk toen de Duitsers het bezet
hielden en zelfs een Braque zijn werken ongehinderd
tentoon mocht stellen! Zij, de heren van „Das Reich",
vermelden er niet bij, dat behalve in het werk van Bra-
;que, er al jaren lang een geweldige vraag is op de
„zwarte kunstmarkt" naar werken van andere „ontaar-
den" als Kandinsky, Paul Klee en dergelijken, juist door
grootmogenden van het Derde Rijk. . . . Speculatieve
geldbelegging? Dit zal wel de oplossing zijn voor deze
wonderlijke liefhebberij der heren ras- en kultuurzuive-
raars. Verder vergeet „Das Reich" dat er althans voor
ons er wel enig verschil is tussen het toelaten van een
tentoonstelling van een bepaalde kuntenaar in een land,
waar men beweerde zich op geen enkel gebied met kul-
turele aangelegenheden te zullen bezighouden, en de
grif aanvaarde porfinjï tot het kop^n van enkele kun-
stenaars, gelijk de hierboven genoemden!

Wij zijn, ondertussen, hoewel het ons uitermate leed
doet de namen van door ons steeds bewonderde kunste-
naars terecht en openlijk gedisqualificeerd te zien, ver-
heugd over de wijze waarop het uit zijn as verrijzende
Frankrijk de netelige problemen van deze tijd, ook op
kultureel gebied, blijkt aan te durven snijden. Moge ons
land daarbij straks niet achter blijven!

RADIO ORANJE.
Wat holt die Den Doolaard
Toch braaf als een schoolpaard.
Het is net als spoelsel,
Dat door het riool vaart:
O bob-bob-bob-bob-bo,b!

(Naar aanleiding van Den Doolaard's al te confor-
m'stische weeklachten en bezweringen gedurende de
laatste maanden).

DE VRIJE KUNSTENAAR

is een Vrije Tribune voor Vrije Kunstenaars

Zegt daarin Uw mening, zo ge er een hebt!


