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RELIGIEUS EN POLITIEK ONAFHANKELIJK ORGAAN VOOR DE NEDERLANDSE KUNSTENAARS
WAARIN OPGENOMEN „DE BRANDARISBRIEF"

NA DRIE JAREN

Bij het bombardement door de R.A.F, op de 3e Maart op
den Haag uitgevoerd, is ook het gebouw van de Kuituur-
kamer aan de 2e Van de Boschstraat vernietigd. We hebben
dit feit niet vermeld gevonden in de legale pers en ook de
illegale besteedde er geen aandacht aan. Dat is begrijpelijk,
want het feit is op zichzelf beschouwd, volkomen onbelang-
rijk. Maar voor hen die sinds begin 1942 de strijd tegen de
T''ultuurkamer hebben gestreden, zit er toch iets in van sym-
boliek, van de bekroning ener onmiskenbare overwinning. De
; >u!tuurkamer zelf, .^eenmaal met zoveel bombarie opgericht,
•Joor intimidatie, bedreiging met geweld en broodroof gevoed
in ledental; is in feite al sinds Dolle Dinsdag zo dood als een
pier. Herr De Ranitz vluchtte van zijn hoge post, Ed. Gerdes
genoot de eer zijn opvolger als leider te worden. Het werd
het leiderschap ener begrafenis met stille trom - tot plots een
bom uit een -Engels vliegtuig opschudding in het sterfhuis
veroorzaakte en het lijk op straat smeet., We weten niet wat
er van den heer Gerdes geworden is en ook niet wat er
gebeurde met al die andere leidertjes van de diverse gilden,
mrt de heren Raden en Adviseurs en de hemel wete wat
nog meer voor plassen, Strebers en uit het lood geslagen
luidjes. Het doet er ook niet toe. Als ze dood zijn, zijn ze
bijtijds gestorven; als ze het niet zijn, zullen we ze later wel
vinden'. . . niet om ze dood te maken - dat loont waarlijk
de moeite niet - maar om ze te brengen voor het trjbumaal,
dat namens het Nederlandse volk gericht zal houden over de
landverraders en collaborateurs, en hun hun gerechte straf
zal doen toekomen.

Zo U het instituut dat met geweld werd opgericht, door
geweld vergaan. Het werd bedoeld^als machtsinstrument om
de vrijheid der Nederlandse kunstenaars te beknotten, thans
is echter ook het stoffelijk omhulsel ervan vernietigd door
de machtsmiddelen van onze bondgenoten, die met ons voor
de ondergang van het fascisme strijden- Daarmede is dan
voorgoed een eind gekomen aan het bestaan van een der
geraffineerdste bedenksels van den vijand om de geest van -
het Nederlandse volk te beroven van zijn vrijheidszin, en, om
te buigen naar de zieke nazi-theorieën van Blut-und-Boden,
rassen waan, leiderschap en machtsverheerlijking. Deze onder-
gang te mogen constateren, moest ons eigenlijk slechts met
vreugde vervullen. Maar deze vreugde is vermengd met
bittere gedachten aan de zwakheid door zovele Nederlandse

kunstenaars getoond, toen hun, nu juist drie ^aren ge', den,
de ernstige gewetensvraag werd voorgelegd, te zwichten vo r
de bedreigingen en het geweld der barbaren, of dt vaan v n
de vrijheid van geweten, van de vrijheid der drukpers, v?n
de vrijheid der kunst hoog te houden. Ook nu nog vrag n
we ons af, hoe het mogelijk is gewtest dat het de Nazi t
kon gelukken, de kunstenaars aanvankelijk zo uiteen te doen
stuiven en de overgrote meerderheid van hen de ^oorlwl
van de grote veioulde kooi binnen te drijven Velen zijn
gelukkig nooit verder gekomen daa die voorhal . . . msar
veel meer toch nog lieten zich netjes opiluiten en de dtur
achter zich grendelen.

Zeker, door dit met zich te laten doen, hebben de kunste-
naars zich niet slechter of minder getoond dan het overgrote
deel van het Nederlandse volk, dat, vooral in de aanvang*-
jaren van de bezetting, maar al te gemakkelijk een prooi
werd van de listige propaganda-trucs, de intimidatie-methoden
en het smijten met (gestolen) geld van den vijand Mnar
hadden we van de kunstenaars niet méér, niet beter mogen
verwachten? De kunstenaars, zo zegt men van ouds vormen
het geweten ener natie. Als dit waarheid bevat, kan men
moeilijk zeggen dat het geweten van het Nederlandse volk
geheel rein uit deze oorlogsjaren te voorschijn is gekomen.
Maar niettemin zijn de kunstenaar» er met recht trots op,
hun arbeid zo geadeld te zien. Doch zulk een nobiliteit legt
verplichtingen op, die men niet straffeloos negeren kan
Daardoor is het begrijpelijk dat de besten van on» volk zich
teleurgesteld gevoelden, toen het grootste deel van de Neder-
landse kunstenaars het hoofd in de schoot legde en vroeg-
tijdig de strijd opgaf.

Het heeft niet zo lang geduurd, vóór een groot deel der
kunstenaars zich weer herstelde en opnieuw de gelederen van
de kleine groep ,,onverzoenlijken", die verbeten had stand
gehouden, kwam versterken. De beruchte Ariërverklaring,
het z.g. jodenbriefje, was de barrière waarvoor velen bleven
staan, dat was het sein ook voor hun geweten, dat zij op
weg waren niet alleen eigen vrijheid maar ook de vrijheid en
eer van hun kunst te verkwanselen voor een schijnbare vei-
ligheid en zekerheid van bestaan.

Stelt men de vraag: waaruit de aanvankelijke capitulatie
van zovele kunstenaars is te verklaren, dan blijkt het niet



r
zo gemakkelijk daarop e»n steekhoudend antwoord te geven.
Er zijn vele factoren die tot deze capitulatie hebbsn samen-
gewerkt. Een van de .sterkite daarvan \vas zeker wel het
geuiek aan eenheid van organisatie, aan onderlinge verbon-
::e,i!ieid in d.e iiiJi.ng De zwakst georganiseerde groep, die
van de toneelspe.crs. meest de spits afbijten: het zal altijd de
ioem dezer Kunstenaars blijven, dat bij zovelen van hen hxc
ver intsvoordelykheic'sjevoel zo sterk was, dat coch nog een
ijroot pe c-ntage s;anJ hield. Maar toen de grote m;erJerheid
het bevel tot m~!d;n opvo'gde, was de uitwerking daarvan
f u. est voor de andere grospen De leiding vau een der be»t
georganiseerde groepen, die der architecten, gaf het advies:
onder prot=st tot melding ov^r te gaan. Daarmedfwa'i .het
hek van de dam, ook bij de andere groepen. Eea ieder
weelde zich aan zi:!izelf overgelaten en slechts weinigen
durfden r.o sterk op ?ig;u overiuiging te vertrouwen, dat zij
«ie r.'sico'a, aan hè: .niet me dsn verhandel, vermochten te
aanvaarden. Slec'irs é-.m, noj we. zeer zwak georganiseerde
groep, h'eld in meerderheid s'.and, die der schrijvers. Doch
hiervoo- Was eei verklaring: :le<, hts weinigen van hen leefden

K'jluitead van hun l.tterkuadigen arbeid'. Zij liepjn derhalve
ie zo sterk het gevaar in hun b oodwinning getroffen te

worden.
E • andere factor van bet;kenh is steil g geweest het

g; re< «n b •an .t inzicht in de betekenis vna den kuns enaar,
met at een vo r hè" geestelijk, maar ook voor het maatschap-
re .jk leven van z.jn v.;>lk. Hier heeft zich gewroken de uit-
• :i jei'injspoïitia waarin de kunstenaars door de maatschap-

pelijke ontwikkeling van de laatste eeuw (we spreken voor
het o jeabllk alleen over ons land) zijn gedrongen. Gezien
d t historische feit, steekt hun houding van verzet roemrijk
af tegen die van andere groepen van intellectuele werkers;
ét j.iurn .Uiten, de advocaten, de rechterlijke macht, de hoog-
lerarea. Er is sle:hts één groep waarvoor zij de vlag moeten
«irijkeu: die der ar.san. Doch dat is dan ook een groep
wa irio de door vele eeuwen heen gegroeide traditie van
beroe seer en veruntwoorJelijksheidsbesef voor het lichame-
lijk en ge s . lijk welz.jn van het volk zó s erk leeft, dat
daaruit als vanzelf een hechte en onaant2stbare onderlinge
ver op enheid ontstaat, nog in de hand gewerkt door een
0 'er het algemeen genomen sterke economische positie,

A moet men dus constateren da,t de kunstenaars veelal
bij hun verzet tegen de aanslag welke op hun vrijheid als
culturele werkers en op de vrijheid der cultuur werd gepleegd,
zijn. gebleven onder de maat welke hun mocht worden aan-
geLjd, toch staat het vast, dat het door hen geboden verzet
oog altijd zo sterk is geweest, da- de Kultuurkamer een vrij-
wel machteloos instituut is gebleven. Dat was een winst van
enorme betekenis, en dat kan nog op dit ogenblik, 3 ja en
na het verstrijken van de meldingsplicht, met voldoening ge-
constateerd worden. Maar- van veel groter draagwijdte nog is
de winst weike voor de toekomst te puren valt uit het ge-
rijpte inzicht, dat tengevolge van de strijd dis de aandacht
van het hele volk getrokken heeft, gegroeid is bij de kunste-
1 «ars zelve, maar ook bij het publiek en bij de overheid,
o creot de verantwoordelijkheid enerzijds van de kunstenaars
voor het culturele leven van het volk, en - anderzijds • van
de plaats welka de kunstenaars dientengevolge in het maat-
schappelijk leven toekomt en dsrhalve door hen moet worden
ingenomen.

Het _ eerste gevolg v»n dit gegroeide inzicht zal moeten
zijn, dat de kunstenaars zich niet alleen als beoefenaars van
een kunstberoep, «Is esthetici, in grotere of kleinere groepjes
gaan organiseren, zoals- dit vóór 1940 het geval was, doch
ook als grote miatschapprlijke groep.

Wil de vreselijke ellende welke ons volk in de afgelopen
ijf jaren doorleden heeft, niet voor eeuwig nis een beangsti-
er.de nachtmerrie blijven voortleven, wil men dat alle leed
it doorleefd, alle offers welke gebracht zijn, gevoeld zullen

.:den als een totale, zoniet rechtvaardige, dïn toch aan-
.rdbare prijs voor een beter en rijker leven in de toekomst,

dan zal het gehele economisch ed maatschappelijk bestel van
\ons volksleven een geduchte vernieuwing moeten ondergaan.

De basis daarvoor zal moeten worden gelegd door ordening
op elk gebied van het maatschappelijk en economisch leven.
Dat hierin, tot geestelijk heil vau ons volk, gok het kunst-
leven in al zijn vormen betrokken zal moeten worden, werd
in vele in dit bUd verschenen artikelen meermalen betoogd,
waarbij tevens in grote iijnen werd aangegeven op welke
wijze op dit gebied ordening tot S':and gebracht zal kunnen
worden, zonder de geestelijke vrijheid van kunstenaar en
kunst aan te tasten, ja door deze meer dan ooit te voren
het geval \vas, te verzekeren. '

Zulk een ordening zal echter niet tot stand kunnen ^n
ooic nt«t mogen worden gsbraciit, zonder de medewerking
van de kunstenaars zelve. Sterker nog: van hen zal het ini-
tiatief moeten' uitgaan, zij zullen moeten bepalen op welke
basis orde moet worden geschapen, op welke wijze zij moet
worden voltrokken, welk aandeel zij zelve- daarin moeten
nemen; En dit om tweeërlei redenen, in de eerste plaats om-
dat, gezien de stiefmoederlijke plaats welke de kunst in dit
land altijd is toebedeeld geweest, niet zulk een plotselinye
omwenteling in de geesten kan worden verwacht, dat het
initiatief door anderen, b v. de overheid, zal worden geno-
men. In de tweede plaats, wijl alleen wanneer zijzelf nauw-
keurig weten wat zij willen en hoe lij het willen, de kun-
stenaars kunnen voorkomen, dat zij en hun kunst overvleugeld
worden door allerlei voorschriften ea maatregelen, die de
hele zaak zouden ver-ambtelijken en, ondanks "alle goede
bedoelingen, toch wellicht weer zouden leiden tot het maken
van kunstenaars en kunst tot verlengstukken van de staat en
de deze op een bepaald ogenblik leidende gedachte. Zoals
op ieder ander gebied zal oo.c op het gebed der cultuur
ordening aüeen dan hen brengen, waaneer zij tot stand komt
van oader op, onder democratisch geleide medewerking van
alle er bij betrokken krachten en groepen. Wat t a,v. de
kunstberospen voorkomen moet worden, is een herrijzing van
een, met een democratisch sausje overgoten, „kultuurkamer".

Teneinde de ordening Op hun gebied met kracht ter hand
te kunnen nemen, dienen de kunstenaars er in de eerste plaats
toe over te gaan, de puinhopen, welke de bezetter van hun
oude organisaties heeft overgelaten, te slechten en daarvoor
in de plaats (waar het kaa met gebruikmaking van de resten
van het oude) nieuwe, hechte, sterke en Vooral vrije beroeps-
organisaties te stichten, voor ieder kunstberoep één. Deze
organisaties dienen zich te verenigen in een, alle kunstberoe-
pen overspannende federatie, welke echter een zo groot mo-

«gehjke zelfstandigheid aan iedere beroepsorganisatie moet
laten, teneinde deze in de gelegenheid te stellen tot groie
zelf-werkïaamheid en ook om hun krachten te ontplooien bij
het tot stand brengen en uitbouwen van ordening op de
gebieden van productie en maatschappelijk leven, waarmede
het beroep van nature verbonden is. In hun federatief ver-
band dienen de beroepsorganisaties van kunstenaars He alge-
mene kunstenaarsbdangen te behartigen, zowel die van eco-
nomische en sociale, als van artistieke aard. Het oprichten
van één enkele beroepsorganisatie in ieder beroep en het
verenigen daarvan in één federatief verband, zal niet verhin-
deren w ook niet mogen verhinderen, het ontstaan en werk-
zaam zijn. van kunstenaarsorganisaties welke zich btpaalde
ideologische doeleinden van religieuze, politieke of artistieke
aard stellen of in algemene zin de kunst willen dienen.

«Het stellen van de eis dat de beroepsorganisaties vrij
zullen zijn, houdt natuurlijkerwijze in dat het iederen kunste-
ntjtr vrij moet staan er lid van te worden of'niet. Het houdt
ook in, dat de Ov-erheid geen invloed zal mogen uitoefenen
op het lidmaatschap Anderzijds betekent de eis dnt er in
ieder, beroep slechts één beroepsorganisatie zal zijn, dat het
lidmaatschap open moet staan voor iederen serieuzen kunst-
beoefenaar, onaer gehoudenheid het beroep in maatschappe-
li jke. zin, d.w.z. bij de inschakeling van zijn handelingen of
productie in het maatschappelijk leven, te beoefenen'voigens
normen en regelen, die de beroepsorganisatie zelve, waar
nodig en mogelijk in samenwerking met de ovarheid, zal
moeten stellen. Wegen en middelen zullen gezocht moeten
worden, om ook op de kunstenaars die, om welke reden



ook, er de voorkeur aan mochten geven, zich niet bij de
beroepsorganisaties aan te sluiten, zodanige invloed uit te
oefenen, dat zij zich aan bedoelde normen en regelen houdéii.

Verwacht mag echter worden, en in ieder geval moet deze
gedachte door goede propaganda steeds meer ingang vinden,
dat in de nieuwe verhoudingen de kunstenaars het meer dan
voorheen als hun sociale plicht zullen gaan gevoelen, lid te
zija van hun algemene beroepsorganisatie. Niet alleen omdat

. deze organisatie hen in staat stelt gemeenschappelijk hun
belangen te behartigen, maar ooTc omdat zij de middelaarster
zal zijn tussen henzelve en hun kunst aan de ene en de
maatschappij aan de andere kant. Het groeiend besef van
eigen maatschappelijke betekenis zal de geneigdheid tot sa-
mengaan met de collega's doen toenemen; het inzicht dat de
kunst een langer leven heeft dan de individuele kunstenaar,
en deswege haar belangen meer betekenis voor het volk
hebben dan de zijne, zal den kunstenaar brengen tof de
bereidheid om uit zijn reeds veel te lang verheerlijkte ivoren
toren te komen, en via zijn organisatie te gaan deelnemen
aan het streven naar een groter harmonie tussen kunst en
samenleving.

Zal aldus vast moeten staan, dat het lidmaatschap open
staat voor allen, die tot het uitoefenen van een kunstberoep
bevoegd zijn (getoetst op normen van vakbekwaamheid en
gewetensvol werken), toch zal er ter dege voor gezorgd moeten
worden, dat • aan hen die in de afgelopen jaren door land-
verraad .en ernstig collaborateurschap zware schade hebben
toegebracht aan de eer van het kunstenaarschap, het lidmaat-
schap ontzegd blijft. Bovendien zullen de leidende functies

voorlopig uitsluitend in handen moeten komen van hem die
in de jaren der moeilijkheden over voldoende beleid en durf
toonden te beschikken, om de rechte weg der vrijheidslitv^a-
den te gaan. De broze toekomst eist zulk een waarborg

Wordt, met déze grondbeginselen als leidraad, de grond-
slag voor het complex van beroepsorganisaties en overkoepe-
lingsorgaan gelegd, dan zullen zich spoedig d* perspectieven
openen voor de opbouw, in samenwerking met de Regc i«fl
die zich haar hoge taak t.a.v. de kunst eo het algemene
kunstleven van ons volk bewust is, van een instituut dat het
kunstleven ten bate van kunst en volk zal kunnen coördine-
ren, uitbreiden en verdiepen. Ook hiervoor zijn in de kringen
der vrijheidslievende kunstenaars de nodige plannen un^t-
werkt, zoals reeds meermalen in dit blad tot uiting is ge_o-
men. In een der eerstvolgende nummers zal er andermaal
aandacht aan worden besteed.

Het ogenblik nadert nu, waarop het tijdperk der plannen-
makerij zal moeten worden afgesloten en tot snel, besluit-
vaardig en daadkrachtig handelen overgegaan. De verwachting
dat grote groepen kunstenaars zullen willen medewerken de
hechte, sterke en vrije verenigingen op te bouwen, die nodig
zijn om hen in staat te stellen eindelijk eigen lot in eigen
hand te nemen en definitief een einde te maken aan de
schande van drie jaren kultuurkamer, lijkt gerechtvaardigd.
Moge het dan blijken, dat de meerderheid der Kunstenaars
ongebroken de geestkracht heeft bewaard, nodig om met
volle energie en overgave kunst en cultuur, en daarmede ' t
geestelijk belang van ons zo gemarteld volk, te dienen!

l April 194j.

BRANDARISBRIEF
Er is wel geen enkele bevolkingsgroep meer te vinden, die

niet vroeg of laat op spaciale wijze door de bezetters gekweld
en achternagezeten is, omdat zij het weigerde zo dartel naar
de Duitse pijpen te dansen, als de geweldenaren bij hun
machtsvertoon wenselijk achtten en in hun eigen land gewend
waren. Wel geloofden sommige groepen en beroepen nog
een tijdlang, dat zij er betrekkelijk zouder kleerscheuren af
zouden komen, wanneer ze zich maar erg koest hielden of
zelfs wel een zekere mate van gewilligheid betoonden, omdat
het nu eenmaal vechten tegen de bierkaai was, - zoals zij
elke duidelijke verzetsactie bestempelden. Er waren daaronder
groepen die veel aanzien genoten en beroepen die een grote
openbare verantwoordelijkheid droegen, zodat hun voorbeeld
niet bepaald verheffend en zelfs menigmaal teleurstellend en
fnuikend werkte. Doch weinig heeft hun soepelheid, hun
vermeende gladheid, hun „tact" waarmee zoveel lafs en zelf-
zuchtigs gecamoufleerd werd, deze lieden gebaat. Zij hebben
eindelijk leergeld betaald, en heel duur ook!

Dit werd ons nogmaals heel duidelijk, toen onlangs enige
juristen het nodig oordeelden, een open brief aan Seyss
Inquart te richten, om te protesteren tegen de terechtstelling
op 7 Februari j 1. van vijf Nederlanders, waaronder Mr.
W. J. H. Dons, Vice-President van de Arr. rechtbank en
Mr. H. ]. Hülsmann, Raadsheer van het Gerechtshof te Am-
sterdam, als repressaille wegens de aanslag op den verrade-
lijken collaborateur en beulsknecht Fcitsma, die als procureur-
generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam de mishandeling
en dood van zovele onschuldig» vaderlanders op zijn geweten
had. Hel protest was alleszins gerechtvaardigd, want niet
alleen hadden de vijf uit dolle wraakzucht terechtgestelden
part noch deel aan de aanslag op Feitsma, doch de twee
rechters die tot de slachtoffers behoorden, waren geziene en
geliefde persoonlijkheden, mannen wier onkreukbaarheid en
moed juist de Duitsers reeds lang een doorn in het oog was.
Hoewel dergelijke protesten natuurlijk weinig verandering
teweegbrengen in het gedrag der barbaren, die zich slechts
door middel van terreur kunnen handhaven en zich dagelijks
meer en meer genoodzaakt zien als waanzinnige sadisten te
keer te gaan om zelf niet te vertwijfelen tegenover de doem
die voortdurend dreigender op hen afkomt, is het toch goed
telkens weer duidelijk en luid kenbaar te maken, dat wij hen

en hen alleen aansprakelijk stellen voor het bloed v«n onze
medeburgers, en wij hen nu reeds in flagrantie, branameiken
tegenover de gehele beschaafde wereld, Dit mag stellig niet
achterwege blijven. Geen enkele van hun misdaden ma., iei-
telijk zonder duidelijk protest blijven van de opeubare mening
die over weinig andere middelen beschikt.

In dit bizondere geval echter is het wel merkwae dig, dat
hét protest niet is uitgegaan van de rechterlijke macht *ls
zodanig, noch van de orde van advocaten, maar eenvoudig
vin „enige juristen", waarmede dus zeker geen groot aanval
ia aangeduid. Toeval ? Wij geloven het niet. Zulk een pro-
test, zowel het tijdstip als de, wijze waarop het geschiedt, is
kenmerkend voor de houding die het overgrote deel >/an
onze toonaangevende juristen - rechters ïo goed als advoca-
ten - gedurende de bezettingsjaren heeft aangenomen. Zeker, >
onder beide categorieën waren mannen te vinden, die liever
leven en vrijheid op het spel zetten, dan zich te laten ge-
bruiken om hun functie in dienst te stellen van het onrecht
in plaats van het recht. Doch deze plichtsbewusten en dap-
peren behoorden tot de hoge uitzonderingen, en het merendeel
van onze juristen, wier hoogste taak het is de openbare ge-
rechtigheid te dienen en de handhaving daarvan mogelijk te
maken, koos de weg vaa de geringste Weerstand, en leende
zich tot de eigenaardigste vormen van rechts verdraaiing, t«t
hand- en spandiensten aan den vijand, welke zulk een omvang
genomen hebben, dat ons volk zijn vertrouwen in de rech-
terlijke macht ernstig geschokt, zijn respect voor de advocm-
tuur geringer dan ooit weet.

Was het reeds een schande dat de Hoge Raad niet bij de
eerste duidelijke verkrachting van oorlogs-, staats- of burg t-
lijk recht heenging, om niet medeplichtig te zijn aan de con-
sequenties welke onafwendbaar uit dit alles moesten'*voorf-
vloeien, nog schandelijker was de bestendiging van een derge-
lijke slappe houding in de lagere colleges, wier leden n»
soms een half mensenleven lang recht gesproken te hebben
,,in naam der Koningin," al heel plotseling bereid waren op
Duits commando, en vaak in vijandelijke geest, hun vonnissen
te vellen „in naam van het recht," In naam van, het kromme
recht dan, dat een weerloos geworden volk door de geweren
der geweldenaars werd opgedrongen, tegen zijn tradities en
zelfs tegen de uitdrukkelijke beloften van de bezetters in. Zij
duldden naast zich de wraaktribunalen der zgn. „Vrederech-
ters," zij legden straffen op voor overtredingen die ome
eigen wet niet kent, en stempelden soms daden van ape. vc



vaderlandse gezindheid op louter formalistische gronden tot
delicten. In de motiveringen van hun vonnissen verdoezelden
zij de argumenten die hun nieuwe broodheren onaangenaam
kunden zijn. Zij lieten ook na, diegenen onder hen, die van
een moediger gezindheid blijk gaven en zich niet-conform
met dit alles verklaarden, te steunen in hun onkreukbaar heid;
zij lieten toe dat zulke eerlijke rechters geschorst en afgezet,
gegijzeld en vervolgd werden door den vijand. Eveneens „in
naam van het recht," en om te helpen de orde en justitie in
ons veelgeplaagde land te bewaren, - een orde die de be-
zetter nodig had voor zijn verdere oorlogvoering, plundering
en knechting.

Zulk een betreurenswaardig optreden werd nog in de hand
gewerkt door de al even slappe en onpersoonlijke houding
van de advocatuur in het algemeen. Hoezeer sommige van
onze advocaten zich ook persoonlijk voor bepaalde gevallen
hebben ingespannen en daarvoor grote risico's (zoals andere
grote honoraria) namen, als corporatie welke toch niet minder
gesloten of hecht georganiseerd is als die der artsen bijv.,
heeft de advocatenstand in deze jaren nooit of te nimmer
enig geluid van afkeuring, van waarschuwing of van onwil
doen h >ren bij al de vele gevallen waarbij ook zuiver formeel
h jt recht met de voeten getreden werd, of de rechterlijke
macht haar meest elementaire plicht verzaakte.

Niet alleen heeft zulk een armzalig opportunisme bitter
weinig gebaat, maar door dit zwijgen en zich-onthouden
heeft men de Duitsers hun tyrannieke taak al evenzeer ver-
gemakkelijkt als anderen met hun actieve collaboratie deden.
Het is dan ook wel zeker, dat deze laatsten stellig niet zullen
kunnen terechtstaan voor dergelijke rechters, of verdedigd
kunnen worden door dergelijke advocaten. Een grondige zui- '
ve:ing van de rechterlijke macht, een zeer straffe disciplinering
v«in de advocatuur zal noodzakelijk zijn, wil men in herrij-
zend Nederland straks ook het geschokte en gemutileerde
rechtsgevoel van onze burgerij zo snel mogelijk herstellen.
Wederopbouw van een gezond rechtswezen en betrouwbare
rechtspraak zal een der allereerste opgaven van de overheid
zijn.

Nog zijn wi) zover niet; en de moord op de beide rechters,
die juist slachtoffer werden, wijl zij niet behoorden tot de
gewraakte soort van ja-zeggers en neen-djnkers, bewijst, ge-
volgd als zij nog werd door honderden van dergelijke re-
presaille-moorden, dat nog de ergste gemeen heden en het
ondenkbaarste onrecht van de Moffen verwacht kan worden,
^Tot het laatst toe zullen zij hiermee blijven voortgaan, zoals
ook wij tot het laatst toe op elk gebied, in elke sector van
ons maatschappelijk leven, zowel individueel als collectief
moeten blijven weigeren hun zaak te dienen, door domweg
en onnadenkend voort te gaan met het vervullen van ambten,
aiso1 er helemaal niets aan de hand zou zijn. Integendeel,
één houding slechts heeft zin, - die welke beantwoo'rdt aan
d; leu.:e: weg met de nazi's, uit ons werk. uit ons land, uit
o ,ze samenleving. Tegenover de totale oorlog stellen wij het
totale verzet!

De toekomst der
Prot. Chr. letteren

De vraag of tiet zin heeft gehad, nog zin heeft en het in de
toekomst zin zal hebben het epitheton: Prot. Chr. voor een
bepaald soort letterkundige producten te plaatsen, is in de boezem
der zg. Jong Protestanten reeds ver voor den oorlog disputabel
gesteld. Historisch ligt het ontstaan van deze en dergelijke
benamingen in de werkzaamheid van Groen en Kuyper. De
indeling naar de onderscheidene confessies werd in het publieke
leven als normaal aanvaard, en deze structuur van partij vorming
leek wel onwrikbaar in ons volksleven te zijn ingeplant. Zolang
de Christelijke letterkunde in een vergeten hoekje van het ,
culturele leven lag te schimmelen, kon zij makkelijk worden
genegeerd. Toen echter in 1923 het tijdschrift „Opwaartsche
Wégen" verscheen en een aantal jongeren naast de eenzame
figuur van Willem de Mérode tot ontwikkeling kwam, sorteerde
het gebruik van dit etiket althans het effect, dat het bestaan
van een groep dichters van orthodox-Protestantse huize niet
kon worden ontkend.

Als utiliteitsfactor had de etikettering zin. Alles wat uit de
Prot. Chr. hoek kwam, werd dcor de officiële vertegenwoor-
digers der Nederlandse letterkunde ontkend. Soms terecht,
veelal tea onrechte. Toegang tot de algemene literaire perio-
dieken werd niet of nauwelijks verleend. Ter Braak's uitspraak
dat hij de Prot. Chr. letterkundige producten niet waardeerde
omdat hij de PiOt. Chr. letterkundigen niet mocht, laat niets
aan duidelijkheid te wensen over. De Mérode werd twee jaar
voor zijn dood door Vestdijk „ontdekt" en verscheen voor
het eerst in Groot-Nederland, en Kcornik beweerde slechts
één Prot. Chr. dichter ti kennen, nl. de Mérode; maar dat
durfde hij eerst te doen na Vestdijk's experiment.

Overigens waren dit de laatste pogingen tot verzet. De
groep bestond en appeleerde steeds nadrukkelijker aan het
literaire geweten van ons volk.

Gelijktijdig met de consolidering van haar bestaan echter,
groeide de vraag naar de juistheid van het epitheton. De
vraag werd urgent: wat houdt deze toenaam in; en zo deze
inhoud te formuleren valt, in hoeverre beantwoorden de pro-
ducten eraan, of anders gelegd: bestaat de groep stechts uit
leden van ongeveer gelijke orthodox-protestantse confessie
zonder bindend cultureel ideaal, of ligt een wezenlijk beginsel
aan hun werkzaamheid ten grondslag? Om de laatste vraag
bevestigend te beantwoorden, publiceerde een der Jong-Protes-
tanten een bloemlezing onder de titel: „Het derde Réveil",
voorzien van een inleiding waa'in de auteur de grondslag van
het Chr. gedicht de v'eeswording des Woords noemde en de
taak van den Chr. dichter zag als verkondiger-op-zijn-wijze
in ,,de gemeente". Dit programma ondervond in eigen kring
de scherpste critiek en bleef practisch zonder weerklank. Zo
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ontbrak een leidend beginsel en daarbij een leidende persoon-
hjkheid. Buiten de groep der Jong-Protestanten is Roei Houwink
regelmatig tot centrale figuur verklaard, maar dit geschiedde
roeer uit gemakzucht (men had houvast aan een bekende
naam) dan uit werkelijkheidsbesef. In feite is de invloed van
R. H. op de groep zonder enig spoor gebleven.

Nog een andere belangrijke factor kreeg betekenis. Onder
invloed der theorieën van Prof. Karl Barth werd het bestaans-
recht van een aparte Chr. letterkunde steeds meer aan 't
wankelen gebracht, en onder de literatoren bevonden zich
verscheidene die de opvattingen van den Zwitsersen theoloog-
socioloog deelden. In hoeverre deze verandering der geesten
schuld Is aan het futloze beleid der Opw. Wegen-redactie in
het jaar voor de oorlog, valt niet te bepalen, maar dat het
moreel van de troep er door was aangetast, behoeft nkt te
worden betwijfeld. Conflicten bleven niet achterwege. Een
gerestaureerde redactie hield het slechts enkele maanden uit.
Het tijdschrift werd, als gevolg van de deplorabele in- en
externe omstandigheden, opgeheven. Het blad had zichzelf
overleefd. En ware de oorlog niet uitgebroken, dan had
Nederland een tijdschrift gezien, waarin een Jopds, een R.K.,
en een Protestants dichter de leiding hadden genomen, en
dat o.m. tegenover Ide machteloosheid en het „isolationisme"
van Opw. Wegen (en het „karakterloos verzamelen" van
Criterium) een ,,functionele creativiteit" zou hebben voorge-
staan, in samenwerking met gelijkgezinde auteurs van welke
belijdenis dan ook.

Thans, na vijf jaar, blijkt dit streven meer algemeen goed
te zijn geworden, en er wordt in de illegale pers reeds dus-
danig mee omgeschutterd, dat het den insider met schrik
vervult. In elk geval is het de moeite waard bij de vrede, de
gezindheid om de vruchten der antithese-politiek voorgoed te
laten verschrompelen, uit de chaos te "redden.

^
Na de opheffing van Opw. Wegen resteerde de Jong-

Protestanten nog één plaats van ontmoeting, nl. de Chr.
Auteurskring. Hoewel deze zichzelf in het zicht van de Kuituur-
kamer liquideerde, werden de samenkomsten op bescheiden voet
voortgezet. De Chr. Auteurskring was geen werkgemeenschap,
maar esn vriendenkring zonder een andere binding dan die
der vriendschappelijke collegialiteit. Toch was het de aan-
gewezen plaats waar de planoeri moesten worden beraamd:
wat te doen, als de oorlog zijn einde zou hebben gevonden.
Zo werd einde 1943, onder de indruk van de algemene vredes-
verwachting, de eerste bespreking gehouden. Weinig nieuwe
inzichten en weinig vernieuwende gedachten kwamen naar
voren. Het voorlopig resultaat was: het plan tot oprichting
van een Chr. letterkundig periodiek met de titel ..Réveil",
onder,de oude Opw. Wegen-redactie, dat zich tot hoofdtaak
stelde: voortzetting der reformatorische traditie in de literatuur.
Een voorstel tot het in het leven roepen van een breder
cultureel periodiek in samenwerking met een keur van ver-
wante genoten, zonder confessionele rubricering, ontmoette
weinig bijval. Het aanvaarde plan was echter evenmin bij
machte enthousiasme te wekken. De algemene houding was

WEGEN DIE SAMENKOMEN

(Overgenomen uit: La Vie du Peuple)

ean vrijwel onverschillige, en toen van enkele figuren duidelijk
werd, dat zij zich van medewerking zouden onthouden, daar
zij reeds voorheen, maar zeker in de toekomst geen heil
verwachten van feen culturele werkzaamheid binnen geïsoleerde
groeperingen, werden de voorbereidingen gestaakt, ja, de
plannen opgeheven.

Sindsdien zijn de gemoederen door talrijke andere zaken In
beslag genomen. De oorlog duurde voort, de verschrikkingen
namen toe, de geestelijke en lichamelijke nood steeg, het
verzet eiste andere en heviger inspanningen, en daarbij werden
de stromingen die het komende tijdperk zullen bepalen, duide-
lijker. He£ belangrijkste echter is, dat de geesten der mensen
aan het veranderen blijken. De nood heeft ons volk tot elkaar
gebracht. Laten we deze tirade niet romantiseren: in elk geval
worden de stemmen uit de bent der Jong-Protestanten, die
wars blijken van een herrijzenis der oude situatie, die geen
verlangen meer koesteren naar de Prot. Chr. literaire coterie
en een apart Chr. letterkundig periodiek, luider en duidelijker,
en de lust tot samenwerking met gelijkgezinde genoten van
verschillende confessie voor een vernieuwing van Nederland's
culturele leven, groter.

Hoe de structuur er na de oorlog uit zal zien, geen mens
zal het bepalen; maar det men in bijna alle groeperingen
bereidheid toont de ban van het isolement te doorbreken, een
bereidheid, die ook op andere terreinen aan de dag treedt, is
een winst, die niet hoog genoeg kan worden aangeslagen.

i, dek ïlo.mantie>ii>.
Met den Leidsen professor J. Huizinga is een van Neder-

land's beste geleerden, een uitnemend vaderlander en een
bezonnen wereldburger heengegaan. Zowel om zijn betekenis
als geschiedkundige^en als denker over cultuurhistorische
problemen, als wel om de onkreukbaarheid waarmee Jiij on-
danks pïrsoonlijke delicate omstandigheden onmiddellijk en
dapper partij wist te kiezen toen de Bezetter zijn cultuur-
schennende hdtnden naar het oudste en eerbiedwaardigste
instituut van onze wetenschappelijke vrijheid, de Leidse Alma
Mater, uitstrekte, verdient zijn nagedachtenis ook op deze
plaats, en zelfs wellicht meer dan elders, geëerd te worden.
Want weinige van onze hedendaagse geleerden hebben ook
door hun strengste en zakelijkste vakwerk zozeer tot de
kunstenaars weten te spreken als Huizinga die, zelf onder de

ban van de Tachtigers en levenslang een bewonderaar en
navolger van hun stijl, allereerst de historie zag als een
kunstwerk, zoals hij ook het schrijven van historie opvatte
als het vervaardigen van een weliswaar aan speciale weten-
schappelijke, maar toch ook evenzeer aan artistieke wetten
gebonden kunstwerk. In de historie immers, als opeenvolging
van menselijke daden, zag hij een plan en, opbouw, een
compositie welke zoal niet in de allereerste, 3an toch zeker
ook niet in de allerlaatste plaats aan aesthetische normen
beantwoordde. Normen geboren uit da menselijke behoefte
aan harmonie en evenwicht, bezinning op het geestelijk en
zintuigelijk schone, en — dit vooral was belangrijk — die
hun hoogste uitdrukking vinden in poëzie en schilderkunst,
in wijsbegeerte en muziek; duidelijker, onbedrieglijker en dieper-
nawerkend dan door staatkundige of militaire verwikkelingen,
economisch of diplomatiek geharrewar. Vandaar dan ook, dat de
veelzijdige historicus die hij was, toch meer en meer een



cultuurhistoricus bleek te zijn, met bizondere aandacht voor
de kuast ea een geestdriftige in'eving in de kunstuitingen uit
de periode welke hij bestudeerde, en die hij wist te inter-
preteren op een wijze die de kunstenaars stellig evftigoed
bevredigde als de geleerden, welke zijc eruditie niet minder
dao zijn didactisch vermogen bewonderden.

Daarbij was hij toch minder kamergeleerde das men ver-
wachfen kon. Als een goed historicus immers werd Huizinga
al ereerst door het heden geboeid, en boeken als zijn vecl-
g lezen werk over Amerika, of dat waarin hij zijn eigenlijke
g .est nog duidelijker toonde, zijn ,,Schaduwen van morgen",
getuigen duidelijk, dat voor hem de beoefening van de historie
slechts zinvol was, wanneer ze leidde tot beUr begrip van
het heden en tot een redelijker prognose van de toekomst. Hij
vertoonde_ daarbij ook merkwaardige staaltjes van dapperheid,
zoals de redevoering die hij als voorzitter van de Academie
van Wetenschappen op de 125ste herdenkingsdag van deze
instelling hield, over de ontwikkeling van de wetenschap in
ons land gedarende het tijdvak sinds de oprichting van de
Academie. Die redevoering immers werd op 7 April 1941
gehouden, dus volop tijdens de bezetting, maar was-een even
t«c volle als duidelijke les aan de cultuurvandalen, waarin hij
geen bind voor de mond nam en met volle instemming
Thorbecke citeerde: ,,Wij hebben onze stand tussen Duitsland
tn Engeland in 't midden", om daarna zijn gefundeerde critiek
te laten horen op de al te grote Duitse invloed in ons land
•p sommige geestelijke gebieden. Een even duidelijk als ken-
in rkend antwoord van den vijand ontving hij door zijn
i, o.-dig daaropvolgende gijzeling.

Hi-t ïou meer ruimte vragen dan ons hier ter beschikking
sta«t. om uiteen te zetten hoever de betekenis van Huizinga
v.,c r 01 ze tijd strekt, eu waar zij ophoudt, omdat hij tenslotte
toi h ce vertegenwoordiger was van een romantisch-liberale
zienswijze welke - met alle respect voor individuele prestaties
gesproken - bezig was zichzelve te overleven. Want sprekende
• v r Huizinga, die in het boek dat nog altijd zijn meesterwerk
blijft (e* daarom nog lang gelezen zal worden) het einde der
Middeleeuwen heeft laten zien als een bloei die tevens de
kiemen des doods in zich droeg en als een dood die- tevens
de uitzaaiing van één ruimere en grootsere toekomst was;
spr kende over den man die onwillekeurig en soms zeker ook
bewust dit alles terug-projecteerde op zijn eigen tijd en met
e>n soort van middeleeuwse radeloosheid tegenover de ,40
heel bevreemdend aandonderende, en daarom dreigende toekomst
stond, is hét onmogelijk voorbij te gaan aan het feit, dat hij
«li cultuurfilosoof de typische exponent was van dat in veel
ech e wetenschappelijkheid ingekapselde romantisme, dat de
19d r en 20ste-eeuwse liberalen (en waarlijk niet hen alleen!)
be • ield heeft. Bezield en gedeeltelijk misleid. Want dit romantisme
•it<.e zich onder meer door zo scherp de blik gericht te houden
op grootse vluchtpunten in het verleden, dat daardoor zeer
bepaalde nabijliggendc verschijnselen buiten het gezichtsveld
r? kten, of juisj: op de blinde vkk geprojecteerd werden, die
ieder oog nu eenmaal heeft, én die bij deze categorie van
V! ue geeit n helaas steeds tot een fataal „ovetheenzien" leidde.

Zo ook bij Huizingu, die krachtens die ,,laat-romantische"
a;, n leg al te weinig aandacht heeft kunnen schenken aan
allerlei sociale aspecten van de cultuurgeschiedenis, en die

daardoor het actuele cultuurprobleem al te los van de politiek,
en deze omgekeerd weer al te losstaand van culturele en
ethische factoren gezien heeft. Zonder welke dogmatiek ook
in deze te huldigen, heeft een jonger geslacht van historici
dit al kunnen inzien en in rekening brengen. En de feiten zijn
trouwens volop bezig ons met ellenlange draadnagels in te
hameren, wat vroeger goedschiks noch kwaadschiks uit de
boeken te halea viel, wanneer men de minder opwekkende
sectoren der werkelijkheid uit de weg bleef lopen. Met Huizinga
zagen wij dan ook een van de grote vertegenwoordigers
heengaan van een geslacht van geestrijke, integere en goed-
willende mannen, die niet weinig tot de verheffing van het
culturele niveau in den lande hebben bijgedragen, maar die
tegelijkertijd, ware het alleen al door een zekere schichtigheid
tegenover noodzakelijk zich voltrekkende processen van sociale
en economische, en daardoor ook algemeen-culturele aard,
remmend en verwarrend optraden, vaak zelfs tegen hun diepste
bedoelingen in. Dit in aanmerking nemende, was het niet te
verwonderen, dat deze geleerde in zijn laatste grotere werk
juist aan de speeïdrift, en merkwaardig genoeg aan geen andere
drift van den mens, aandacht schonk als cultuurbrengende
factor, of dat hij in zijn herschreven studie over Nederland's
beschaving in de 17de eeuw, die hij kennelijk als een daad
van nationale opwekking in een der eerste oorlogsjaren liet
verschijnen, de diepere maatschappelijke grondslagen van die
beschaving buiten beschouwing gelaten heeft. Terwijl juist uit
zulk een beschouwing de grootste consequenties voor heden
en toekomst desnoods stilzwijgend getrokken hadden kunnen
worden. Dit zou echter tot practische gevolgen en aansluitingen
geleid hebben, d:e den liberaal niet lagen, en den romanticus
nog minder.

Van het „morgen" waarvoor wij strijden en sterven en in
onze nazaten willen herleven,zag hij hoofdzakelijkde schaduwen,
lang en ver-vertekend als bij alle opgaand licht, dat nog niet
gans of hoog genoeg aanwezig, de obstakels redeloos vergroot
en over de prille plaatjes die straks bloeien zullen, heenschampt.
Het heilig ontzag voor deze schaduwen, maar ook het onver-
mogen ze te doorzien en te beseffen dat de brand van de
oude veste en het gloeien van de nieuwe dageraad somtijds
onontwarbaar ineenvloeien, behoorden beide tot het romantisme
dat deze eeuw van wetenschap zelfs met het rationalisme van
haar beste zonen tevergeefs heeft trachten te compenseren. De
crisis waarin thans zovele overigens gebalanceerde geesten
geraakt zijn, is in dit verband beschouwd, een herfststorm, die
veel voorgoed verwaait en zal doen afsterven. In deze storm
viel niet alleen de sympathieke persoonlijkheid van Huizinga,
maar ook een goed deel van de ideeën welke hij voorstond.
Wat noy het meest ervan bijblijft, is de „stemming" die zij
vertegenwoordigden. Fin de siècle, fin d' automne . . .

Inmiddels bereikten de schaduwen, die hij voorzag, hun
grootste dichtheid, en breekt al een licht door, dat geen nog
kent, maar dat zij die het verst voorwaarts schreden omdat
zij het vermoedden en naar alle zijden durfden kijken, ook
het eerst ontdekken zullen. Spoedig wellicht. En dan zal nog
menig woord geschreven worden over de veelvormige historie
waarvan deze historicus zulk een uitnemend deelgenoot was.

27-3-'45.

E X E C U T I E W E T E R I N G P L A N T S O E N

Ik heb het niet gezien.
Men heeft het mij verteld:
Z.j werden tien 'om tien
voor 't ipeleton gesteld.
Men sthoot ze haastig neer.
Het salvo vuur en lood
keerde tot viermaal weer,
toen waren allen dood.
En ieder, die de plek
vol schrik en pijn ontweek,
werd (slag 'm borst en nek)
gedwongen, dat hij keek

Amsterdam, 12 Maart 1945
en zag hoe man en kind
neerzeeg in bloed en dood
hij werd op slag hun vrind,
hun broer, hun deelgenoot.
Hij vindt mij aan zijn zij.
Een die niet rust aleer
hij staat voor 'n and're rij
met een gericht geweer,
Een die met vaste hand
op het commando wacht
en recht pleegt in dit land
en vuurt en vuurt en lacht .

9.15-9.35
Ik heb het wél gezien.
Ik heb het góéd gehoord:

' Zij werden tien om tien
in het plantsoen vermoord.
Ik ben niet wraakbelust,

. maar vol van bitt're pijn.
Het hart, zo diep ontrust
wil weer genezen zijn.
En daarom zal ik staan,
met een gericht gewefer.
En rustig leg ik aan
en ruatig schiet' ik neer.



OVER DE HONGER
Tot nog toe heb ik tweï soorten van honger leren kennen,

waaruit valt af te leiden, dat er dreërlei vorm van honger
bestaat, want het i j bekend dat er mensen vaa honger ster-
ven, - en ik ben er nog niet aan gestorven. Deze beklagens-
waardigen leden dus aan een derde soort of graad van honger.

De eerste vorm is de acute, primaire, betrekkelijk kortston-
dige honger, die optreedt wanneer de verzadiging die men
gewend is, ongewoon lang uitblijft. Hij treedt op als een'
onrust, bij velen ook als een prikkel in de maagstreek, die
siet dereec onaangenaam behoeft te werken, maar die stimu-
leert, en wd in de eerste aanleg, om het nodige te gaan
ondernemen, teneinde de toestand van verzadiging weer zo
snel en vol.:pm»n mogelijk te bereiken. Men kan deze prikkel
echter gemakkelijk van richting doen veranderen en afleiden,
door het trachten naar en het bereiken van een andere vorm
van verzadiging, bijvoorbeeld door geestelijke of andere bezig-
heden, door sport of spel. En daarbij doet zich het merk-
waardige verschijnsel voor, dat vele van onze bij verzadiging
half-ingesluimerde vermogens in deze aanvankelijke honger-
toestand als het wars mede-geprikkeld warden en versterkt
ontwaken, sneller en intensiever functioneren en ons in staat
stellen tot on-alledaagse prestaties. Zo schuilt er iets vruchtbaars
in deze honger, en het is niet voorxniets dat vele geestelijke
werkers, vooral bij hun scheppende arbeid, het lichaam met
opzet of onwillekeurig ietwat uithongeren, eu zo een vergroot
psychisch of soms ook wel physiek rendement verkrijgen.
Met de toestand van verzadiging treedt dan die van verdiepte
rust in; en het is juist het samenvallen van deze twee „wel-
verdiende" momenten, dat alduj een verhoogd genot tewceg-
>rengt, waardoor vele geestelijk-productieven er toe komen
ie eigenaardige vermenging van ascetisme en een sybaritische

levenshouding te vertonen, welke anderen in zo hoge mate
inconiequent lijkt, en die vooral door allerlei kunstenaars -
opzettelijk of onwillekeurig - gehuldigd wordt,

De tweede vorm vaa honger is een latente, secundaire,
betrekkelijk langdurige of zelfs chronische honger, die optreedt
wanneer het minimum aan verzadiging dat men nodig heeft,
doorgaans uitblijft, en er dus een feitelijke toestand van
langzaam-toenemende ondervoeding ontstaat. Hij treedt op
als eea soort van gelatenheid, een wegende rust haast, door
g:en enkele anderr prikkel gestoord dan het steeds meer
vervagend biwustzijn, dat min zich met zijn leven en zijn
kracht op een hellend vla'c bevindt, waarlangs men in een
bepaald tempo afglijdt, om zeker in het graf terecht te komen,
all niet door een macht van buiten af wordt ingegrepen.
Met steeds kleiner wordende schommelingen zweeft men uit
de toestand van gsprikkeldheid die nog aan het primaire

- hongergevoel herinnert, over in die van een bijna barusUnde
euphorie, om dan steids trager en minder ver terug te iwe-
ven, en wéér terug, terwijl het lichaam zich schijnbaar steeds
bster aan de honger gewent en zich aan de omstandigheden
aanpast, m.iar men in werkelijkheid voortdurend verzwakt, -
ook in zijn waarnemingsvermogen van de eigen inwendige
toestand. Di geest paait zich daarbij gemakkel.jk met .allerlei
drogredenen, die er voornamelijk toe dienen, de toestand van
euphorie sneller te bereiken en deze zo sterk mogelijk te hand-
haven. Onvruchtbaar en schier manisch echten blijkt deze
laatste geestelijke werkzaamheid, die in een verder gevorderd
stadium zelfs een wijze van hallucineren kan worden, waardoor
men zich allerlei onbereikbare geneugten voor ogen tovert
of ondergaat, zouder dat men een bewuste of klaarblijkelijke
behoefte daaraan gsvoelt. Het is meer een automatische werking
vaa onze geest, zoals het lichaam ook automatisch blijit
ademhalen, en de darmperistaltiek zich tot op jzekere hoogtz
heel lang handhaaft.

Een interessante vraag is het, in hoeverre onze scheppende
vermogens hierbij insluimeren, vernietigd worden ,en wellicht
voorgoed teloor gaan, dan wel ingekapseld en geconserveerd
blijven, om straks verjongd en onverwoestbaar, zich in betere

omstandigheden te doen g'elden. Voert namelijk een toestand
van langzame uitputting, van lichamelijke en geestelijke „droog-
legging" tot een permanente beschadiging van dit «edelste in
ons, of slechts tot tijdelijke euvelen? Of ontstaat daaruit soms
in 't geheel geen nadeel en wellicht zelts uiteindelijk voordeel,
door een sterkere regeneratie, door bet gedwongen aanboren
van anders onontgonnen gebleven geestelijke reservoirs, of
wat dan ook? ^

Hat. experiment is nog in volle gang, en laat ons, zo lang
er nog leven is, niet al te pessimistisch zijn in onze ver-
wachting, maar de hoop blijven koesteren, dat dit leed niet
geheel en al zinneloos zal wezen. Het iyftfik deze hoop
die ons noopt tot bezinning op een teWBrenHe analogi»
w:lke' de natuur ons biedt. Ea wij behoeven daarvoor niet
eens zo ver te gaan en tot iets zo buitennissigs als de graven
van sommige Pharao'r, waarin men uitgedroogde graankorrels
van reeds duizenden jaren oud gevonden heeft, die men r, 05
in onze tijd tot ontkiemen zou gebracht hebben vhetgeen
sommigen ontkennen) en die dus, door zulk *een uiteis e it-
droging geconserveerd, hun „oreatief vermogen" bew -.a J _ n .
Er is een veel algemener verschijnsel, dat van de analicss
dat retds door Anthony van Leeuwenhoek werd opgeino/.vC,

. en aan geen twijfel onderhevig is: Sommige lagere organis-
men, die normaal maar heel kort leven, laten zich volko,nen(
indrogen, en schrompelen ineen tot vormeloze, schijnbaar
volkomen" uitgestorven stofjes. In die toestand laicn ze ju:h
wel meer dan tien jaar bewaren, om dan, wanneer men ze weer
voorzichtig in een vochtige omgeving en tenslotte i n - h u u
oorspronkelijk watermilieu terugbrengt, geleidelijk aan opn ^uw
springlevend te worden. Dit verschijnsel doet zich nkta leen
voor 'bij de rader- en beer-diertjes die tussen het wier van
moddersloten eo in vochtig mos leven, maar ook bij de • eed*
iets hogere wormpjes (nematoden) en zelf bij sommige slak Ken
die zich in slechte omstandigheden als fakirs in hun huisje
afsluiten, om er zo na vier, vijf jaar weer gezond en wjl
uit te voorschijn te kruipen, hoewel hun leven" anders maar
ean paar weken duurt. En nu men dit ook vaa aLe lei
insecten, van jonge kikkers en salamanders begint op te
merken, en ziet dat zelfs Carrel's beroemde kippenh&rt nog
altijd in leven blijft,*'terwijl het raadsel der vastende indische
yoghi's en der levend-begraven fakirs nog altijd niet ais
bedrog kon worden ontmaskerd, - nu mogen wij toch ook
nog iets verwachten van onze honger, en ar overtuigd van
zijn, dat hij, ook zuiver menselijk gesproken, niet tevergeefs
geleden wordt, tenminste in deze fase, welke niet direct de
dood tengevolge heeft.

Hoe de derde vorm is, waarvan wij helaas reeds meermalen
getuige zijn, gaande langs de velden en wegen waarop zich
een wanhopige mensenmassa voortsleept op zoek naar voedsel,
daarover bestaat slechts kennis uit de tweede hand. Wie
dit geheim, dat een deel is van het geheim des doods, eenmaal
leert doorgronden, vertelt het niet meer na, en heeft er ook
geen belang bij dat anderen het doen. Aan ons, die nog voor
f^eze verschrikkelijke wetenschap gespaard gebleven zijn, de
taak te zorgen voor een wereld, waarin deze derde vorm
van honger in geen geval meer kan voorkomen, en waarin
ook de tweede, de onvruchtbare vorm, zo veel mogelijk zal
worden geweerd! Deze wereld toch, is een wereld des overvloe a,
maar aaa de verdeling daarvan schort al sinds lang het ee»
en ander . . .

Dit brengt ons op nog een andere soort van honger, of
liever op de allereerst genoemde, maar dan zoals deze zich
aan onze geest, in ons gemoed, en in onze gehele levens-
overtuiging openbaart. Er is inderdaad een vruchtbare hoog-r.
die zich tegelijkertijd ook als een dorst doet gelden, een
streven naar de tevredenheid der verzadiging, naar voldaa heid
over het milieu en de wereld waarin men verkeert. Gij raadde
het al, daar gij immers, eïe Bergrede kent, en de zaliypi i jz. i g
van hen, „die hongeren en dorsten naar gerechuyhe.d."



UI r ONZE LEZERSKRING.

Wij ontvingen van een lezer onderstaande brief:
Uitgaande van de vaste overtuiging dat Uw redactie prtjs

•telt op het oordeel van haar lezers over de inhoud van de
V.K., neem ik da vrijheid om met terzijdestelling van het
principe, dat de kritiek makkelijk maar de kunst moeilijk is,
m.ja persoonlijk oordeel uit te spreken. Een oordeel overigens
dat vnjwei door de rueesten mijner mede-lezende colkga's
gedeeld, wordt.

Afgezien van de veelal - gezien de beperkte omvang -
lanjadetnige, doch overigens we! lezenswaardige hoofdartikelen,
ocvredijt de V.K. slechts zeiden of nooit die honger naar
w.• a .a waardigheden die in de allereerste plaats den kunsten-
naar zo na aan de „maag" ligt. Nauwelijks of in het geheel
niet worden wij op de hoogte gehouden van het kunstleven
in ole niet door de D. bezette gebieden van ons werelddeel
met name in de U. d. S. S. R. Vooral de toneel- en filmkunst
Zijn coch waarlijk wel in menig opzicht in deze oorlogsjaren
ook tendenskunst, om van de litteratuur nog maar te zwijgen.
In dat opzicht bevat het Parool waarlijk als algemeen blad
veel meer lezenswaardig.?. Ik denk in dit verband aan dï
lilegale bundel» die regelmatig besproken worden. In de V.K.
passen zulke besprekinjen in de eerste plaats.

Daarenboven hunkeren velen en zeker de jongeren, die nu
bijn» vijf jaar jecn Klankbord voor hun werk konden vinden,
naar iets van richtlijnen, volgens welke zij straks hun werk
k nnea hervatten of beginnen. Of meent Uw redactie, dat
de rejering deze materie zonder en naast de kunstenaars
~moet aanpakken? Als wij niet zorgen - op z'n minst in grote
lijnen- hoe wij menen, dat de overheid straks op het terrein
van het kunstjeven mag ingrijpen, met welke bevoegdheden,
etc. dan hebben we geen of weinig recht van spreken indien
mtn ons dan ajs önmondigen terzijde stelt. Met name de
wantoestanden der zg. vermakeltjkheidsbelasting, die de toch
ai Karige subsidies ruimschoots vergoeden en menig contert
o. coneelbeleven een twijfelachtig bestaan deed lijden. Ten
ac<i.zien hiervan moet reeds nu sprake zijn van een vastom-
lijnd programma.

De kunst is geen overheidszaak, accoord, maar zij is een
zaak van het volk Dan moet ons volk, daartoe in de ge-
iegenheid gesteld door de steun dier overheid, in staat wor-
den gestel-i eveneens meer dan ooit concert, tonrel etc. te

^genieten. Hen modern -theater of een bruikbare concertgele-
genheid zi;n even onmisbaar als een dito bad- en zwemin-
richting. L«.ten deze voorstellen nu reeds onder de ogen der
regering nomen

Tenslotte doe ik nog een dringend beroep op Uw redactie
om ook meer acht te geven op die jonge kunstenaars, die
duizenden ,,en petit comité" in de zg. ,,house-parties" muziek-
cn toneelgenot schonken, en de opmerkelijke gebeurtenissen
in recensie-vorm als typische oorlogsherinnering in de V.K.
af te drukken. Want er is waarlijk nog leven, en de „kunst
op zokkr'- is populairder dan ooit.

Naschrift: Wij staan voor deze brief gaarne plaatsruimte
af. juist omdat hij van een blijkbaar nog jonge kunstenaar
komt. Maar . . . ons blad is een vrije tribune en daarom
zonden we liever gezien hebben dat de schrijver de onder-
we pen van kuust-polirieke aard welke hij ter sprake brengt,
i:, arttkelyorm behandeld had. Want ons te verwijten dat
w j er niet over schreven, is onbillijk; sinds jaar jen dag
pa i'iceren wij artikelen, van eigan hand en van die van

medewerkers, over de wijze waarop de kunstenaars na de
oorlog zich moeten organiseren, over de organisatie die
met medewerking van de overheid in liet leven moet worden
geroepen om het kunsdeven te coördineren en op hoger
plan te brengen; over de manier waarop het publiek daarbij
betrokken moet worden; over de wijze waarop het volk in
nauwer contact met de kunst kan en moet worden gebracht;
over wat onder „kunstpolitiek" moet worden verstaan en op
welke wijze die gevoerd moet worden; over wat bij dit alles
de taak, de rechtea en de plichten van overheid en kunste-
naars zijn.

Gelijk heeft de schrijver met zijn verwijt dat wij geen be-
richten uit de niet door de Duitsers bezette Europese gebieden
geven, dat wij geea gedichtenbundels of proza-werk bespreken,
geen verslagen geven van de „kunst-op-zolder". Wat het
eerste deel van dat verwijt betreft: we hebben er al eens
eerder op gewezea dat we niet willen putten uit de troebele
bronnen van de nazi-pers, terwijl ook de berichtgeving van
de geallieerde radio inzake deze culturele aangelegenheid
veel te oppervlakkig is om als basis voor een oordeelvorming
te kunnen dienen.

T.a.v. van het tweede deel dit: we hebben een enkele keer
een algemeen oordeel over de werkelijke en zg. illegale pu-
blicaties gegeven. Dat algemene oordeel was niet onverdeeld
gunstig - bij bespreking stuk voor stuk zou stellig voor
menige gedichtenbundel een gunstiger oordeel gedrukt zijn
geworden. Maar als de kunstproductie in het algemeen en
de litteraire in het bizonder een voedingsbodem en e«a klank-
bord nodig heeft en de vrijheid om te ademen - en dat heeft

-ze - dan heeft de kritiek niet alleen dat alles nodig, maar
ook nog de mogelijkheid om volkomen eerlijk te zijn. En
die heeft ze in het verborgen bestaan der illegale pers niet.

En ten slotte het derde deel van het verwijt: wat zou er
van „kunst op zolder" terecht komen, als wij de namen van
de kunstenaars en de gastgevers gingen publiceren en de
uitgevoerde programma's gingen bespreken? De „kunst op
zolder" zat heel gauw in de kelders van de Euterpestraat!

Maar afgezien van dit alles: onze redactie is nimmer van
plan geweest zich op deze paden te begeven. De V.K. is
gee^n „algemeen'' blad, zelfs geen algemeen kunstblad. De
V.K. is een blad van ea voor de strijdende kunstenaars die
in de periode der nationale ond.ergang, die nu bijna achter
ons ligt, de kunstenaarseer en de vrijheid van de kunst hebben
willen verdedigen tegen den bezetter, en die straks, in de
periode van opbouw welke aanbreekt, met al de kracht die
in hen is, willen werken aan de verheffing van de kunst, aan
haar verankering in het volk en het volksleven en aan de
verzekering van de maatschappelijke plaat» die den kunstenaar
uit hoofde van zijn prestaties toekomt. Wij hopen dat onze
jonge briefschrijver tot onze medestrijders zal beboren. Wij
menen zulks met recht te mogen verwachten, omdat hij zich
in zijn brief reeds met de problemen der kunst bezig houdt.

Dat de kunst en de kunstenaars - en van die laatsten vooral
de jongeren - in de vijf jaren die achter ons liggen veel
te kort zijn gekomen, niemand die er meer van overtuigd is
dan wij. Maar zo rnin als de „algemene" illegale pers de
noden van het volk in het algemeen heeft kunnen lenigen, zo
min.konden wij dat doen op het gebied van de kunst. Er
valt op elk gebied van het economisch, maatschappelijk en
cultureel leven veel in te halen en te herstellen. Wanneer
allen die van goede wille zijn er hun schouders onder zetten,
kan veel in korte tijd bereikt worden. Ruim baan voor de
jongeren? Ja! Maar vooral: ruim baan voor de kunstl. Want
dat is toch belangrijker!

(vervolg van pag. 7)
En wat is deze gerechtigheid anders dan de bestrijding en
opheffing van die andere, materiële honger, die in eerste aanleg
piikkelt tot verzet, in tweede aanleg de geest knevelt en lamlegt,
en in derde en laatste instantie het meeselijke organisme en
daarmee geheel ons wezen aantast en vermoordt ?

„Zij zullen verzadigd worden," is ook aan de hongerenden
en dorstenden naar gerechtigheid beloofd. Maar wanneer?
Wanneer ooit ? - tenzij zij zelf, zolang hun materiële honger
nog niet ten top gestegen is, en.zij nog 3e prikkel in hun ziel
en de kracht in hun arm gevoelen otn het aanschijn van deze
aarde te veranderen, hun eigen lot en toekomst ook in eigen

handen nemen. Want aan het behoud van ons scheppend eu
herscheppend Vermogen slechts dankt onze honger zijn zin;
eii h,et is op zichzelf al een creatieve daad, hem over te
dragen op een ideëel gebied, - te hongeren naar gerechtigheid.

Hoezeer dan ook deze maatschappij uitgedroogd, verschrom-
peld en ten dode gewijd schijnt, haar over de eeuwen uit-
ge'trekte anabiose, haar regeneratie-vermogen bestaat en zal
blijven bestaan, zolang nog één van ons kan spreken over
de honger en wij niet allen afgegleden zijn in de toestand van
machteloze euphorie, die blijkbaar aan de ware, de volstrekte
hongerdood voorafgaat.


