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Religieus en politiek onafhankelijk
orgaan voor de Nederlandse kunstenaars
waarin opgenomen „De Brandarisbrief"

GEMISTE KANS
De laatste week van Februari gaf het aanschijn aan

het nieuwe Nedrlandse kabinet te Londen. Officieel
mogen we deze regering niet nieuw noemen: zij heet
te zijn gereconstrueerd. Maar wat de personen aangaat,
is van het oude niet veel overgebleven en omtrent de
samenselling uit partijen en groepen kan men wél onge-
veer hetzelfde zeggen. Het opvallendste is, in dit ver-
band, wel het verdwijnen van de twee sociaal-demo-
cratische ministers en de intrede van niet minder dan
vijf bewindsmannen van katholieken huize. Van katho-
lieken huize — niet van de oude Rooms-Katholieke
Staatspartij. Want daarvan hebben deze ministers zich
blijkbaar min of meer gedistancieerd. Afgaande op de
verklaringen van prof. mr. Gerbrandy, die voorzitter
van de ministerraad is gebleven, moeten we aannemen,
dat de nieuwe ministers, of althans sommigen van hen,
een belangrijk aandeel hebben gehad in de verzets-
beweging. Daar het allen mannen uit de Zuidelijke
provincies zijn en van hun verzets-activiteit hier in het
Noorden, bij ons weten, niets bekend is, moeten we
aannemen dat hun acties een vrijwel uitsluitend regio-
naal karakter gedragen hebben. Dat hun daden en
handelingen in de verzetsbeweging, ondanks deze be-
perking, van grote betekenis kunnen zijn geweest, is
duidelijk. Begrijpelijk is echter dat dit en het feit dat er,
alweer volgens de verklaringen van minister Ger-
brandy, gestreefd is naar een vertegenwoordiging van
de bevolking van het reeds bevrijde gebied, men ge-
neigd is deze regering te gaan zien als een regering der
Zuidelijke provincies, zoals dit tot uitdrukking is ge-
bracht in sommige organen der legale pers van het
Zuiden en van de nog altijd illegale van het Noorden.

Zouden we deze regering inderdaad moeten zien als
een regering van het Zuiden, dan zou dit een gevaar-
lijke beperking zijn. Het programma dat deze regering
zich gesteld heeft, lijkt ons toch al beperkt genoeg. Het
moge dan zijn dat deze beperktheid begrijpelijk is,
gezien de korte levensduur welke deze regering zich-
zelve toemeet, het is toch ook een niet te miskennen
feit dat haar besluiten en handelingen sterk zullen
inwerken op wat een volgende regering — optredende
na de gehele bevrijding van ons land — zal willen,
maar vooral zal kunnen doen.

Het ligt echter niet in ons voornemen de politieke
betekenis van deze nieuwe regering te bespreken, noch
haar samenstelling of haar programma (?) critisch te
beschouwen. Veeleer is het onze bedoeling in dit artikel
de vinger te leggen op twee zaken, welke onze bizondere

belangstelling hebben, omdat zij ook de kunstenaars
in hoge mate moeten interesseren.

In ons nummer van l September 1944, publiceerden
wij een verklaring, afgegeven door een aantal illegale
groeperingen en organen, waaronder ook het onze, en
waartoe mede behoren de grootste, invloedrijkste en
oudste ondergrondse organisaties. In die verklaring
wordt nog eens nadrukkelijk gezegd, dat iedere poging
en ieder streven om de bestraffing van verraders en
collaborateurs illusoir te maken, op de krachtigste
tegenstand der ondertekenende groepen zou stuiten.
Veilig mag worden aangenomen, dat het in die verkla-
ring tot uitdrukking gebrachte voornemen, steun zal
vinden bij vele andere ondergrondse groeperingen.

De verklaring werd opgesteld naar aanleiding van
het feit, dat zich overal in den lande goedgelovige en
graag voor „ruim denkende" doorgaande lieden lieten
vinden, bereid het straatje schoon te vegen voor de
deur van landverraders en collaborateurs van allerlei
slag. De verklaing begon met te zeggen:

„De redevoeringen die de verschillende leden van de
„Nederlandse Regering de laatste tijd voor Radio
„Oranje uitgesproken hebben, kunnen er geen twijfel
„over laten bestaan, dat de regering vastbesloten is alle
„lieden, die tijdens de bezettingstijd met den vijand
„samengewerkt en de nationale zaak ernstig afbreuk
„hebben gedaan, ter verantwoording te roepen en op
„rechtvaardige doch strenge wijze te straffen."

De opstellers dezer verklaring hadden alle recht met
deze zin te beginnen, want inderdaad leken de door ver-
schillende leden der regering gegeven verzekeringen
niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Edoch, het bleek
anders, toen ex-minister Burger op 14 Januari j.l. voor
de zender „Herrijzend Nederland" sprak. Deze minister
(toen nog niet „ex") liet een vergoeilijkend geluid horen,
een geluid dat wel in overeenstemming was met vele
door hem gedane benoemingen van ambtenaren en leden
van voorname commissies (welke laatste benoemingen,
dunkt ons, echter onmogelijk aalleen op zijn rekening
kunnen worden geschreven) in het reeds bevrijde ge-
bied, doch allerminst met woord en geest van de hier-
boven gememoreerde regeringsuitspraken.

Deze rede en de daarop door prof. Gerbrandy afge-
dwongen ontslagname van mr. Burger, was de directe
aanleding tot de kabinetscrisis waaruit de nieuwe rege-
ring geboren is, ook al is waar, naar ook wij kunnen
bevestigen, wat „Vrij Nederland" in het nummer van
2 Maart doet uitkomen, dat waarschijnlijk het conflict



Gerbrandy-Burger mede geboren is uit het verbreken
van een afspraak door den laatste. Het had er toen dus
nog alle schijn van dat de „onverzoenlijke" Gerbrandy,
ondanks het blijkbare tegendeel dit uit de reeds ge-
wraakte benoemingen en uit het ook overigens slappe
beleid in het Zuiden viel af te leiden, vast wilde houden
aan de belofte van scherpe strijd tegen landverraders,
collaborateurs en hazenharten.

Wat echter hebben wij thans zien gebeuren? In de
eerste plaats hebben wij mr. Van Heuven Goedhart die,
wat men ook overigens tegen hem als minister zou wil-
len en kunnen aanvoeren, als oud-verzetsman meer
dan wie ook van zijn collega's op de bres heeft gestaan
voor een scherp doorgevoerde zuivering, uit het kabi-
net zien verdwijnen. In de tweede plaats hebben wij
als ministers zien benoemen drs. Gispen, oud-ambte-
naar en, tijdens de oorlogsjaren, lid van de directie van
„Organon", een bedrijf dat voortdurend voor de bezet-
ters heeft gewerkt, bovendien invloedrijk lid van de
beruchte commissie-Woltersom. Gezien de beide laast-
genoemde antecedenten hadden zowel „Het Parool"
als „De Waarheid" het recht te vragen of deze minister
niet als collaborateur beschouwd moet worden en des-
wege dus zeker geen plaats in het kabinet verdiende.
Het blijft mogelijk, zouden wrj willen opmerken, dat
de heer Gispen beide functies gebruikt heeft als dek-
mantel voor belangrijk werk in dienst van de bevrij-
dingsstrijd, zoals zulks ongetwijfeld meer gebeurd is.
Maar wij zijn er van overtuigd dat ook wanneer zulks
het geval is, de benoeming een vergissing is, omdat ten
aanzien van zulke personen de openbare mening zeker-
heid omtrent de werkelijke waarde van hun handelin-
gen moet hebben erlangd alvorens zij in het publieke
of staatkundige leven een belangrijke plaats kunnen
innemen. Zoals de zaken thans staan moet een ieder uit
beide vermelde feiten de indruk krijgen, dat zoal de re-
gering het standpunt van strenge bestraffing van land-
verraders en collaborateurs niet verlaten heeft, zij er
dan toch niet zo vast meer pp stoelt als men vroe-
ger mocht verwachten dat zij onder alle omstandig-
heden zou blijven doen. Deze indruk wordt nog hoge-
lijk versterkt door het feit dat in de verklaring, door
Gerbrandy bij het totstandkomen van de nieuwe rege-
ring afgelegd, met geen woord meer over de zuiverings-
actie is gerept.

Wij hopen van harte dat deze indruk verkeerd zal
blijken te zijn en dat dit spoedig geconcludeerd zal
mogen worden uit het optreden der regering in het
bevrijde gebied, bij benoemingen welke alsnog zullen
plaats vinden. Tot nu toe zijn er, voor zover ons be-
kend, in het Zuiden weinig of geen benoemingen ge-
daan, welke direct verband houden met het culturele-
en kunstleven. Maar wij vrezen ernstig, dat, wordt ook
bij zulke benoemingen het standpunt verlaten dat de
te benoemen persoon een onbesproken blazoen als
vaderlander moet hebben, vele lieden op het kussen
zullen worden gebracht, waartegen in de wereld van
de kunstenaars ernstig bezwaar zal worden gemaakt.
Om die benoemingen zelf, om de personen die er bij
betrokken zijn, maar ook, en niet in de laatste plaats,
om de slechte invloed die van zulke bnoemingen uit
zal gaan op de houding door particuliere corporaties
en instellingen aan te nemen bij het kiezen van perso-
neel of van personen welke voor hen zullen optreden.
Wij denken in dit verband b.v. aan het ergerlijke feit
dat een man als Adolph Engers voor de zender „Her-
rijzend Nederland" de gelegenheid kreeg als Thomas-
vaer de Nieuwjaarswens uit te spreken. Men had toch
bbij „Herrijzend Nederland" wel mogen bedenken dat
er tegen Engers wel een en ander aan te voeren valt,

dat, ondanks al hetgeen tot zijn verontschuldiging zou
kunnen worden geopperd, toch in ieder geval zou heb-
ben moeten beletten hem te belasten met een taak,
welke op dat tijdstip, in die omstandigheden en van
zulk een plaats alleen door een kunstenaar, wiens ge-
drag tijdens de bezettingsjaren boven iedere twijfel
verheven was, had mogen worden vervuld. Als „Her-
rijzend Nederland" tegenover deze opmerking aanvoert,
dat ze niet op de hoogte was van hetgeen tegen Engers
kan worden ingebracht, dan bewijst dit slechts te meer
hoezeer het nodig is, dat zulke instanties bij het laten
optreden van personen en het doen van benoemingen
advies vragen of zich omtrent de betrokkenen laten
voorlichten door integere personen of lichamen welke
gedurende de bezettingsjaren de gelegenheid hebben
gehad zich op de hoogte te houden van de gedragingen
van de betrokkenen. Wij hopen dat als straks weer een
vrije Nederlandse Omroep gaat werken, zij zich voor
zulke vergissingen als door „Herrijzend Nederland" be-
gaan, zal hoeden. Gebeurt dit niet, dan zullen wrij-
vingen met de vrije kunstenaars niet achterwege kun-
nen blijven.

Naar uit alle verklaringen en beloften mag worden
afgeleid, zal deze nieuwe regering aftreden zodra het
land bevrijd zal zijn. Zij zal dan worden vervangen
door een kabinet, dat zal zijn samengesteld op grond
van de in vrijheid gegeven adviezen van allen die voor
hè tgeven ervan in aanmerking komen. De huidige ..ille-
galiteit" zal daarbij een sterke stem in het kapittel
moeten hebben. Hopelijk zal dus de ambtsperiode van
de thans benoemde ministers van slechts korte duur
zijn. Maar dit neemt niet weg, dat de taak, welke hun
toevalt, van grote betekenis is en een enorme invloed
kan uitoefenen op de ontwikkeling welke zich na de
bevrijding zal gaan aftekenen. Het kan immers niet
anders zijn, of besluiten, welke thans genomen, — han-
delingen welke nu verricht worden, zetten zich in hun
gevolgen door in de periode van de naaste toekomst.
Het kan ons daarom volstrekt niet onverschillig laten
welke personen met een bepaalde regeringstaak belast
worden, of welke beginselen hen zullen bewegen.

Het is ons opgevallen dat de heer Bolkestein het
departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen zal blijven beheren. Met alle respect voor de per-
soon en de gaven van dezen minister betreuren wij
toch dat hij juist in deze periode niet terug getreden is
om plaats te maken voor een jongere en vooral actie-
vere figuur. Wij zijn ervan overtuigd dat de heer Bolke-
stein een oprecht democraat is, die graag een vooruit-
strevende politiek op het gebied van de cultuur zal
willen voeren. Maar het staat te vrezen en het valt
'nelaas uit vele klanken te beluisteren, dat bij sommige
vooraanstaande personen de mening post vat dat er
straks in de uisterst moeilijke omstandigheden, waarin
land en volk zullen verkeren, weinig aandacht en geld
besteed zal kunnen worden aan de taken waarvoor het
departement, dat de heer Bolkestein beheert, gesteld
zal worden.

Een krachtige figuur, bezield van de overtuiging dat
de cultuur ook in de moeilijkste perioden van het be-
staan van een volk niet achteruit gedrukt mag worden,
zal nodig zijn om tegen deze tendenties in te gaan. Het
moet ons van het hart, dat wij van de activiteit van den
heer Bolkestein gedurende zijn verblijf te Londen wei-
nig bemerkt hebben. Meermalen gewaagden wij in dit
blad van de plannen, welke door de kunstenaars zijn
gevormd, zowel ten aanzien van een doeltreffende,
veelomvattende en krachtige organisatie ter be-
hartiging van eigen, artistieke, maatschappelijke en
economische belangen, als t. o. z. van een ordening en



coördinatie van het kunstleven in het algemeen. Vooral
bij dit laatste deel der plannen staat de bedoeling voor-
op, de mogelijkheden te scheppen om het culturele
peil der bevolking omhoog te voeren en den kunste-
naars de gelegenheid te openen daaraan met al hun.
krachten mede te arbeiden, ook al omdat een rijk, ge-
varieerd, vrij en sterk, op hoog peil staand kunstleven
niet alleen het algemene cultrele beeld van het land
kan ver jongen en zal bijdragen tot ons aanzien in het
buitenland, maar ook en voornamelijk wijl juist in de
zorgelijke tijden, welke wij tegemoet gaan, zulk een
kunstleven de geestelijke draagkracht van het volk
in hoge mate zal versterken. Mede op grond hiervan
mogen wij die plannen van groot algemeen belang noe-
men, en mag men verlangen dat de regering ondanks
alle andere zorgen, welke ze heeft, ook daaraan de
nodige aandacht zal besteden. Welnu, het is ons be-
kend, dat deze plannen reeds sedert geruime tijd in
Londen aanhangig zijn gemaakt, dat zij daar met rede-
nen omkleed en zeer uitgewerkt zijn voorgedragen.
Maar zover ons bekend is, heeft de regering, heeft
minister Bolkestein er nooit op gereageerd, nooit zelfs
van zijn belangstelling doen blijken.

Toch zou het, om de mogelijkheden voor het snel en
doeltreffend verwezenlijken der plannen te scheppen,
broodnodig zijn dat de regering reeds nu de maatrege-
len voorbereidt, welke onmiddellijk na de bevrijding
moeten worden doorgevoerd om de baan vrij te maken
en de zekerheid te verkrijgen, dat niet velerlei krach-
ten, welke zulks uit hoofde van kleine en baatzuchtige
belangen nodig achten, de ontwikkeling kunnen rem-
men of zelfs keren. Nu minister Bolkestein geen blijken
heeft gegeven van plan te zijn deze zaken ernstig en
krachtig ter hand te willen nemen, vrezen wij dat de
kunstenaars, en met hen die belangen van land en
volk, welke zij met de voor hen geëigende middelen
willen dienen, door zijn herbenoeming een kans gemist
hebben. 15 Maart 1945.

Voorjaarsstemming
Als het weer lente wordt,
zal het dan vrede zijn?
zal wat ons heden schort,
eindlijk geleden zijn?
Zullen wij 's avonds dan
vrij langs de weiden gaan,
vrij van de toverban,
buiten dit lijden staan?
Zal weer de lamp, en zal
weder de boterham, —
heelt ooit het ongeval
dat ons plots overkwam?
Als het ooit lente wordt,
— lang duurt de winterkou
eer ik naar buiten stort,
zoals een vlinder zou, -
Dan is het vast gedaan,
blinkt weer een vergezicht
waar kazematten staan;
flonkert weer sterrenlicht.
En er zal vrede zijn,
graan dat de vore baart,
bloemen en zonneschijn
op een herboren aard.
O, als het lente wordt

Brandarisbrief
Wanneer wij ons oor te luisteren leggen — staande

in de eindeloze rijen voor den bakker en den groente-
man, zittende in de wachtkamers van doktoren enz. enz.
— dan kunnen wij, gedurende de laatste maanden,
merkwaardige politieke geluiden vernemen. Wie iets
over een angst voor de So v j et-Unie, welke een zo ge-
weldig aandeel van de vernietiging van Hitler-Duits-
land op zijn gigantische schouders laadt, meende te
kunnen voorspellen waar het de burgerman, de door-
snee Nederlander zonder overgrote intellectuele of ge-
fundeerd-politieke belangstelling betrof, schijnt nu wel
bedrogen uit te komen, want wat hoort hij, tot zijn
verbazing? (Wij laten hier in het midden, of deze ver-
bazing blij of angstig is.) Het blijkt dat tallozen, die
vroeger onmiskenbaar lieten merken dat zij alles van
een verstevigde bestendiging van de Sovjet-Unie meen-
den te moeten vrezen, nu plotseling in nauwelijks ge-
dempte juichtonen spreken over de geweldige presta-
ties van het Russische volk en het Rode Leger, ja dit
een „vrijheidsleger" durven noemen! Een politieke ken-
tering in Nederland? Maar laten wij voorzichtig zijn en
ons vóór wij een oordeel uitspreken, eens zeer diep
bezinnen op het wezen van den doorsnee-burger van
alle tijden. In het politieke leven van de massa, gelijk
dit zich manifesteert, schuilt een groot deel opportu-
nisme, een zeer groot deel één-dag-vliegerige vreugde,
een zeer groot deel wedden op een kennnelijk winnend
paard. Voorbeelden vinden wij er in de geschiedenis te
over van, hoe verbijsterend snel de meest tegenstrijdige
manifestaties van aanhankelijkheid der massa elkaar
opvolgen kunnen. De talloze Parijse burgers, die Napo-
leon tot het laatst van zijn bewind toejubelden wan-
neer hij zich vertoonde, juichten onmiddellijk na- zijn
val de legers der verbonden mogendheden toe, welke
hen kwamen „verlossen". Hoe korte tijd later echter
juichten zij „hun" keizer weer toe, bij diens terugkeer
uit Elba! Weer ruim honderd dagen laten reeds
schreeuwden zij zich schor van vreugde, toen opnieuw
de overwinnende troepen der verbonden mogendheden
Parijs binnenrukten....

Wie op zulk een massa bouwt, doet dit op drijfzand
en zal daar met zijn bouwsel — dat gevaarlijker, want
materiëler dan een luchtkasteel is! — jammerlijk in
verzinken. Zulk een massa: er bestaat een massa, in
ieder geval de kern van een massa, op wier gevoelens
en overtuiging wij wél bouwen kunnen. En dat wij,
eveneens, geloven dat er zulk een massa is, welke zich
bewust wordt of alreeds is van het geweldige belang
van het bestaan der Sovj et-Republieken in de wereld
van nu en vooral in die van straks, moet ons hierbij van
het hart. De gokkers echter zullen in groten getale af-
vallen, vooral wanneer zij ergens ter wereld een oppo-
sitie zien opschieten, welke de wassende invloed van
Rusland wil breidelen, en vooral ook wanneer het
materiële en lijfsgevaar voorbij is, waarvan zij vooral
ook door de Sovjet-Unie verlost hoopten te worden.. . .
Velen echter, die nu nog zwijgen, zullen hun plaats in-
nemen straks en met hen zullen wij kunnen spreken op
een redelijke basis, of wij het nu samen eens zijn, ja of
neen. Die zwijgzamen en aandachtigen, niet de gokkers
zijn het die, met ons, al deze jaren de beproefde leuze
als een onblusbare vlam in zich gehoed hebben: weg
met de nazi's, uit ons hart, uit ons werk, uit ons land,
uit onze samenleving! Tegenover de totale oorlog stel-
len wij het totale verzet!



Staat en Letterkunde
III. Binnenlandse bevordering.

Het te duidelijk dat onze letterkunde, juist omdat ze
nooit rechtstreeks, in haar oorspronkelijke vorm een
product voor export of buitenlandse propaganda op-
levert, hoofdzakelijk haar steun en voedingsbodem in
het eigen land moet vinden. In deze materiële beperkt-
heid verschilt ze wezenlijk van alle andere kunstsoor-
ten; zij is eng verbonden met onze taal die slechts op
een zeer beperkt gebied gesproken wordt, en elke ver-
taling is, zoal niet gelijk het spreekwoord zegt, een ver-
raad, dan toch wel een vervorming waarbij zeer sub-
stantiële onderdelen van het origineel verloren gaan.
Omgekeerd echter is er geen enkele kunstsoort die zo
onmiddellijk als de letterkunde veraanschouwelijkt wat
er in een volk aan gevoelens en gedachten, ja, gedachten
vooral, leeft en groeit en tot in de diepste diepte van het
onderbewuste aanwezig is. Geen andere kunstsoort
draagt zo duidelijk het ganse cultuurbezit ten aan-
schouwe, of vertoont zo helder de sporen van verleden
en toekomst

Dientengevolge kan bij gelijke gunstige omstandig-
heden ook geen enkele andere kunst zo diep wortel
schieten in natie en volk, als de kunst van den dichter
die zingt en klaagt en hekelt en jubelt van al hetgeen
de mensengroepen, die hij vertegenwoordigt, beroert;
of als de kunst van den verteller, die onze oude en
nieuwe fantasieën weet te bewoorden, aan onze dagdro-
men inhoud en aan onze levensbeschouwing haar sym-
bolen en gestalte geeft; of als de essayist, die, anders
dan de wijsgeer, maar minstens even reëel, naspeurt
en samenvat wat er aan nieuwe inzichten verworven,
aan eigen denkvormen gesmeed worden. Goede litera-
tuur omvat het gehele leven en uiteraard is alleen goede
literatuur „letterkunde" in strikte zin. Wat hier „goed"
is, maakt het cultureel en aesthetisch bewuszijn van de
totaliteit en haar vertegenwoordigers uit.

Nu waren, en dit is ons speciaal geval, de omstandig-
heden voor een rijke, onbelemmerde ontwikkeling van
de letterkunde nimmer bizonder gunstig in dit land.
Al de oorzaken hiervan op te sporen zou een bredere
analyse vergen, dan hier gegeven kan worden. Laat
ons volstaan met vast te stellen, dat in dit opzicht
helaas de Staat steeds de populaire opvattingen heeft
weerspiegeld met een trouw en hardnekkigheid een
betere zaak waardig. En daar nu eenmaal bepaalde
weerstanden uit traditie en aanleg geboren, bij de inerte
massa gebroken zouden moeten worden, zal de Staat
geheel nieuw georiënteerd, hierbij eindelijk dienen voor
te gaan en leiding moeten geven. In de eerste plaats
om de groei en bloei van onze letterkunde te bevorde-
ren door het scheppen van zo gunstig mogelijke voor-
waarden voor haar ontstaan. In de tweede plaats door
het stelselmatig nader brengen van oudere en nieuwe
producten tot dat deel van de massa, het overgrote deel
inderdaad, dat aan zichzelf overgelaten, gaarne naar
het minderwaardige, het al te gemakkelijke, het alleen
maar amusante grijpt. Eensdeels zal de staatszorg zich
dus tot den producent, den letterkundigen kunstenaar,
anderdeels tot den consument, het voor letterkundige
belangstelling in aanmerking komende publiek moeten
uitstrekken.

Nu is het een hachelijke zaak, staatsbemoeiïng met
letterkundige productie te bepleiten. Uit bemoeiing van
den sterkste toch, ontstaat gemakkelijk bemoeizucht en
dwang. Terwijl gaan. dar mensenrechten on* zo heilig

is als de vrijheid van meningsuiting, van drukpers,
kortom van het woord! En deze vrijheid maar al te
licht in het gedrang komt, waar met de buidel ge-
schud wordt; het is in de geschiedenis te dikwijls ver-
toond, dat zulk een geldbuidel vroeg of laat de knuppel-
in-de-zak bleek te bevatten, dan dat dit ons niet hui-
verig maakt voor ook de meest welwillend bedoelde
bemoeienis van Overheidswege. Hier kan dan ook enkel
en uitsluitend sprake zijn van een koesterend uit de
weg ruimen van moeilijkheden een belemmeringen van
steun die weet te geven zonder te nemen; niet omdat
onze letterkunde of haar beoefenaren armlastig en
gebrekkig zouden zijn, maar omdat hiermee, onder het
inhalen van een evidente achterstand, een groot cultu-
reel belang gediend wordt, en omdat de eigenaardige
economische structuur van de literaire markt de ge-
meenschap deze steun ais een ereplicht oplegt. Slechts
daar waar de Staat de waarachtige vertegenwoordiger
der gemeenschap is, kan hij via de geschikte organen
deze belangen oprecht en zonder valse oogmerken of
dwang behartigen.

Subsidies dus? Nog meer subsidies?
Wij bekennen ronduit daar in het algemeen geen

voorstanders van te zijn. Geen zaak wordt door aalmoe-
zen tot bloei gebracht; zij kunnen nog zoveel nood leni-
gen, zij helpen tevens de wantoestanden bestendigen,
daar zij slechts de gevolgen, niet de oorzaken van de
de nood uit de weg helpen ruimen. Ook hier.

Maar er zijn nog tal van andere mogelijkheden die
gedeeltelijk wel, gedeeltelijk echter géén extra-geld
kosten aan de Staat. Daar zijn bijvoorbeeld de nog
honderd-en-een lacunes in de Auteurswet, die het
mogelijk maken dat, o heus niet alleen mala fide, aan
de schrijvende gemeenschap een deel der baten ont-
roofd worden, waarop zij, en zij alleen aanspraak mag
maken. Wat wordt er niet geknoeid en gesjacherd met
bloemlezingen en uittreksels uit andermans werk? Een
hele horde van parasieten verdient er het hare aan.
Welk voordeel heeft voorts de schrijvende gemeenschap
van al wat er door de duizenden uitleenbibliotheken,
die ons land rijk is, verdiend wordt? Honderden en
nog eens honderden betalen aan de houders daarvan
trouw hun dubbeltjes, alleen omdat de bibliotheekhou-
ders zo slim waren één keer een exemplaar (dikwijls
nog met extra-kortingen) van een werk te kopen. Zo is
er nog allerlei. Kleinigheden, kwesties van een paar
kwartjes hier, een paar centen daar, maar die bij
elkaar genomen vele tienduizenden guldens vormen,
die een belangrijke verbetering van het totale inkomen
der Nederlandse schrijvers zouden kunnen uitmaken.
Voorziening hierin is een voor de hand liggende en
dringende behoefte, en kan, klaarblbijkelrjke onrecht-
vaardigheden herstellende, allerlei subsidies vervangen.

Er is meer. Zo goed als op het terrein van de beel-
dende kunst en van de architectuur, kan ook op dat van
de letterkunde de opdracht inspirerend en bevruchtend
werken. Een Staat eert zrjn grote mannen beter nog
dan met straatnamen en bustes in een plantsoentje,
door het verspreiden van goede biografiën, die hun
grote daden uiteenzetten en hun vooruitstrevende
ideeën bekend maken. Wil men zulke biografiën leesbaar
doen zijn, dan moeten ze vooral aan letterkundigen
worden toevertrouwd. Vreemde landen kunnen niet
meer ontdekt en van staatswege door officiële piraten
of vlaggevoerders vwroverd worden; maal wal vreemde



geestesgebieden. En ook vreemde domeinen kunnen
zonder spionage door het dichtersoog verkend en toe-
gankelijk gemaakt worden ten bate van ons eigen volk.

Maar wie van onze schrijvers kreeg ooit een opdracht
om eens vrij en naar hartelust over Oost of West te
gaan schrijven? V/ie beschikt daarentegen over de mid-
delen en de faciliteiten om zulks op eigen initiatief en
risico te kunnen doen? Toch wordt er vaak genoeg
geklaagd over het gebrek aan belletristische literatuur
die ons iets van het grootste rijksdeel, het overzeese
vertelt; en lijdt onze letterkunde allermeest aan een
zekere huisbakkenheid.

Er zijn ook vormen van staatsprijzen en beurzen
denkbaar, die, daar ze het karakter van openbaar eer-
betoon dragen, niet alleen de aanvechtbare begelei-
dingsverschijnselen van gewone subsidies missen, maar
omgekeerd juist de aandacht van het publiek vestigen
op het werk en de persoon van dengene die ze ontvangt.
En om de publieke aandacht is het immers evenzeer,
en zelfs nog het meest te doen!

Deze moet vóór alles getrokken worden door een
ijverige propaganda voor het goede, goedkope en toch
fraaie boek. Is het een onmogelijkheid deze drie eigen-
schappen met elkaar te rijmen? Zo min als het een
onmogelijkheid is om de hiertoe benodigde fondsen
grotendeels te verkrijgen door heffing van een klein
recht op de zogenaamde „vrije uitgaven". Voor werk
van schrijvers die vijftig jaar dood zijn, of het nu Von-
del of Dickens, mevrouw Bosboom, Balzac of Dosto-
jewski betreft, betaalt de uitgever immers geen cent.
Evenmin als voor modern werk van schrijvers uit lan-
den die niet tot de Berner Conventie toegetreden zijn, •—
en dat was tot nog toe onder andere met geheel Ame-
rika, Noord zowel als Zuid het geval, zodat al die tal-
loze vertaalde Amerikaanse romans, de grote en gewel-
dige epen zo goed als de flodderige detective-stories,
vrij van rechten zijn, als ze niet toevallig ook tegelijker-
tijd in Engeland verschijnen. Indien ook maar een klein
percentage, een fractie van wat anders normaal aan
rechten betaald zou moeten worden (en wat nu alleen
maar een extra-winst voor den uitgever oplevert), hier-
van geheven wordt, is er al spoedig een kapitaal bijeen
te brengen, waarvan een hele reeks van goede, fraaie
en tevens goedkope uitgaven, volksuitgaven in de ware
zin des woords, gefinancierd zouden kunnen worden.
Het nationale karakter van deze uitgaven zou daarbij
dan nog hun beste aanprijzing zijn, en ze stellig tot
de massa doen doordringen.

Belangrijker dan al deze facetten is er echter één,
waarover, het lijkt wel bij afspraak, steeds gezwegen
wordt: het onderwijs! Dat zou inderdaad het beginpunt
van alle literaire belangstelling moeten opleveren. Vóór
alles zou daar de liefde voor boeken en verzen, voor
lezen, proeven en willen-begrijpen aangekweekt moe-
ten worden. Tot nog toe is daar weinig van terecht ge-
komen, door het starre formalisme en de geestelijke
achterlijkheid van ons in andere (hygiënische!) opzich-
ten zo voorbeeldig onderwijs. Een paar goede school-
mannen niet te na gesproken, — het onderricht in zo-
genaamde „Nederlandse taal en stijl" beoogt in onze
tijd alles eerder dan het bijbrengen van liefde voor
de letterkundige voortbrengselen van eigen tijd en land.
Terwijl hiermee toch reeds op de lagere school begon-
ien zou moeten worden en gevoegelijk zou kunnen
worden; met heel wat meer kans op resultaten in het
latere leven, dan gegeven kan worden aan allerlei
andere vakken en voorwerpen van schoolopleiding.

Wanneer wij er trots op gaan, dat er in Nederland
geen analphabetisme meer voorkomt en nooit meer zal
kunnen voorkomen, dan dienen wij ons er toch van

bewust te zijn, dat hiermee slechts het begin gemaakt
is van een zeer bizondere taak der volksopvoeding, en
een begin dat al aanstonds voor zware consequenties
plaatst. Iedereen kan lezen; maar nu moet ook het lezen
bevorderd worden, de nuttige aanwending van deze
kunde. En daarbij komt het er in de eerste plaats op
aan, wat gelezen wordt, wal men onder het bereik en
de aandacht van de massa brengt.

Als een gemeenplaats klinkt de vaststelling, dat ook
hier het beste niet goed genoeg is. Maar wij bedoelen
het zeer letterlijk. De beste kunstwerken kunnen en
moeten toegankelijk gemaakt worden voor de menigte.
Hetgeen niet eenvoudig is, veel overleg en nog meer
liefde eist, en de ontwikkeling van een heel nieuwe,
nog embryonale wetenschap, de kunstpaedagogie; maar
wat toch onze naaste plicht is, die wel allereerst den
Staat toevalt, maar waaraan ook vele kunstenaars en
kunstkenners zich zullen moeten wijden, willen zij hun
werk niet verloren zien gaan in een woestijn van
onverschilligheid en wanbegrip. In dezelfde woestijn
waarin de Nederlandse letterkundige nu al eeuwenlang
naar zijn fata morgana's trekt

Niet zozeer in onderdrukking van het slechte (het
enige wat wel eens gepoogd werd) als wel in bevorde-
ring van het goede, zal de Staat zijn zorg voor de letter-
kunde moeten uiten. Van weinig belang zijn repressieve
maatregelen op dit gebied, vooral als daar geen posi-
tieve, opbouwende, levenbrengende en opwekkende
tegenover staan. En daar het ons, op het terrein der
letterkunde zo goed als elders, tot nu toe niet aan
kwantiteit maar wel aan kwaliteit geschort heeft, zal
vooral het opvoeren van die kwaliteit „een voorwerp
van aanhoudende zorg der regering" moeten zijn. Eerst
dan zal het volk, schoorvoetend eerst, maar al ras
onweerstaanbaar getrokken, het gestelde voorbeeld
weten te volgen, en zal de sfeer ontstaan waarin onze
letterkunde, op eigen bodem, uit eigen kracht, ten volle
gedijen kan.

Romain Rolland
In Memoriam

Omstreeks de jaarwisseling is, bijna 79 jaar oud, een
lid van de oude garde van de geest gestorven, die eens
de maarschalksrang in haar gelederen bekleedde:
Romain Rolland. Had hij geheel behoord tot de gene-
ratie der grootvaders van hen die nu jong zijn, er ware
geen reden geweest in deze tijd een enkel woord aan
zijn nagedachtenis te wijden: allen, die tot nog toe onze
onvoorstelbare rampen overleefd hebben, hadden daar-
toe te zeer hun eigen zorgen. Maar het feit, dat deze
grijsaard nog voor luttele jaren een bewegelijkheid van
geest vertoonde, die anders allen de jeugd onderscheidt,
en — uiting van die bewegelijkheid van geest — een
vooruitstreyendheid, die maakte dat hij zich nog op
hoge leeftijd vóór de Russische Revolutie verklaarde,
waarin hij de historische voortzetting van de Franse
herkende, — zij het niet zonder voorbehoud, begrijpe-
lijk genoeg voor een „homo pro se", een mens-op-zich-
zelf als Erasmus _ en vooral, dat we in hem een man
moeten zien, die als diezelfde Erasmus de beste tradi-
ties van onze beschaving bewaarde en voortzette, is
oorzaak, dat de kostbare kolommen van een illegaal
blad niet te kostbaar zijn om den levenslangen voor-
vechter van waarheid en vrijheid in het culturele en
sociale leven met enkele eerbiedige regels te herdenken.



Romain Rolland werd 29 Januari 1866 te Clamency in
het hart van „la douche France" geboren, en zijn leven
lang heeft hij het merkteken van die geboorte met
gerechtvaardigde trots in zijn geest gedragen, als
typisch vetregenwoordiger van het „genie latin" uit
dit door en door Keltische land. Wetensdrang en waar-
heidsdorst, de fundamenten der hogere Westerse be-
beschaving sinds de Grieken, gecombineerd met de
zedelijke normen van een geseculariseerd christendom,
hebben dat humanistische type geschapen met zijn be-
wegelijke, maar tegelijk klare geest en zijn voor het
echt-menselijke voelend hart, die we bij Rolland in
een zelfs voor dit mensenslag ongewone harmonie
terugvinden.

Intellectueel van aanleg, al was hij dan de zoon van
een provincialen bankier, lokte hem Parijs, waar Clau-
del en Péguy zijn vrienden -werden, en de Universiteit,
waar hij literatuur en wijsbegeerte, aardrijkskunde en
geschiedenis studeerde, maar deze studiën tenslotte
liet varen voor zijn grote liefde: de muziek, of beter
deze en de studie combineerde door musicoloog te v/or-
den, en een van betekenis! Zijn grote boek over Beet-
hoven, weinig bekend, omdat het buiten de boekhandel
bleef, wordt in vakkringen hoog aangeslagen. Zijn ver-
diensten werden ook erkend door zijn benoeming, in
•1903, als leraar aan de Sorbonne. De muziek-historicus
en -criticus kwam ook in zijn „Musiciens d'autrefois"
en zijn „Musiciens d'aujourdhui" aan het woord. Zijn
belangstelling liep van de oude Italianen tot Mozart en
Beethoven, van Wagner tot Reger en Mahler, van Ber-
lioz tot Debussy, Richard Strauss en Hugo Wolf.

Toch is het niet als musicoloog, maar als schrijver,
dat hij zijn welverdiende roem zou oogsten. En dat niet
door zijn revolutie-drama's — een poging tot hervor-
ming van het bourgeois-theater in een volkstoneel —
zelfs niet door zijn „Vies des hommes illustres" — de
levens van Beethoven, Michelangelo en Tolstoj, waar-
van hij den eerste en laatste reeds vroeg vereerde —
maar door zijn tiendelige roman-cyclus, oorspronkelijk
bescheiden verschenen in de „Cahiers de la Quinzaine"
van Péguy in de jaren 1904-1912, zijn Jean Christophe.

Inderdaad een roman. Als roman zijn er grotere en
mooiere werken geschreven, maar de commissie voor
de Nobelprijs voor letterkunde oordeelde in 1916 toch
juist, toen zij den schrijver ervan met de prijs van dat
jaar bekroonde. Want de Jean Christophe is tegelijk
meer dan een roman, het is het levenswerk van een
mens, de drie woorden: leven, werk en mens in hun
volle zwaarte genomen. Terecht werd het boek in veel
talen vertaald, ook in het Nederlands (1916-1918), en
het is moeilijk te schatten, wat dit boek met zijn her-
murïting van alle overgeleverde ethische en artistieke
waarden voor de toenmalige Epropese jeugd betekend
heeft. Het is én het persoonlijk getuigenis van een der
zuiverste geesten, die onze beschaving heeft opgele-
verd én een tijdsbeeld onzer ganse beschaving met zijn
critiek en illusies, zijn teleurstellingen en idealen, zijn
hoop en wanhoop, een tijdsbeeld van omstreeks de
eeuwwisseling, dat ook de veel latere historicus niet
ongelezen zal mogen en willen laten.

Tot die idealen van Rolland behoorde ook de toe-
nadering tussen Frankrijk en Duitsland — hij heeft lang
genoegd geleefd om de teleurstelling te ervaren, tot
twee keer toe zelfs, eerst in 1914 en nog eens in 1940.
Helaas heeft hij niet meer mogen beleven de tijd, die
trouwens ook de rijpere mannen van nu wellicht niet
meer zullen beleven, die bewees, dat het ideaal ener
Europese gemeenschap tenslotte toch géén illusie was.
Zozeer was dit ideaal Rolland ernst, dat hij in 1914 zijn
vaderland verliet, omdat hij zich niet wilde laten mee-

slepen door de wind van de waan, die over Europa
woei, en zich vestigde in de buurt van Genève, in het
land van Rousseau, waar ook Voltaire rust had hopen
te vinden. „Au dessus de la mêlée", dat hartstochtelijk
getuigenis tegen de oorlog, was er de vrucht van.

Rolland's latere werk stond niet meer op de hoogte
van zijn Jean Cristophe. Daarin had hij het beste ge-
geven, wat hij te geven had, en dat was veel, dat was
genoeg. Maar hij bleef niet alleen léven, hij bleef ook
levend. Als eens naar Fernay om Voltaire, als eens naar
Jasnaja Poljana om Tolstoj te zien en te spreken, trok-
ken jonge „pelgrims" naar Vevey om bij Rolland ver-
lichting 'van hun noden te zoeken. En als zij eerlijk
zochten, gingen zij niet ongesterkt bij hem vandaan,
maar wee de snobs, die uit nieuwsgierigheid gekomen
waren: de staal-grijze ogen boven de lichtgebogen neus
doorpriemden hun ijdelheid, want niemand kan echt-
heid en eenvoud bedriegen. Van de profeten-allure, die
b.v. een Van Eden zo onuitstaanbaar maakte, was Rol-
land zo ver mogelijk verwijderd. Langzaam ontwik-
kelde hij zich naar het verste ideaal in onze tijd voor
onze beschaving mogelijk: een sociale republiek, niet
naar Russisch model, maar op overeenkomstige sociale
grondslag als de Sovjet-Unie (Précurseurs de la Révo-
lution). Doch ook, ondogmatisch als hij alijd is ge-
weest en gebleven, zonder zich af te sluiten voor oudere
en verdere wijsheid: ook Vivekananda en Gandhi had-
den zijn belangstelling.

In 1940 dan kwam de ineenstorting van heel Rol-
land's wereld: samenwerking op grond van verdraag-
zaamheid en deze op grond van wederzijds begrip tussen
de volken, oprechtheid in de betrekkingen tussen enke-
lingen, waarheid tegenover zichzelf.

De Inleiding, die de jeugdige Nederlandse vertaler
van Jean Christophe als elfde bij de tien delen van zijn
vertaling voegde, moge in zijn nog wat oncritische
geestdrift wat al te zeer het stempel van de leeftijd
van den auteur dragen, men zou toch kunnen onder-
schrijven, wat daar staat: „de blijheid der Grieken, de
kracht der Romeinen, de liefde en het lijden van Chris-
tus, wij nemen ze allen, het is ons recht, het is onze
plicht en dan vooruit. Naar de toekomst, die voor
allen alles brengen zal." Men zou ze kunnen onder-
schrijven in die zin, dat hier uitdrukking gegeven wordt
aan de hoogste waarden onzer beschaving in hun
historische continuïteit. In die continuïteit was Romain
Rolland een schakel, en daarom zal hij ook niet ver-
geten worden, zolang die waarden en hun continuïteit,
d. w. z. zolang de humanistische Westerse beschaving
blijft bestaan.

Doden en moorden
Peuter gedood! De man die bijna vijf jaren lang het

Nederlandse volk heeft geterroriseerd, reeksen dood-
vonnissen heeft doen uitspreken en voltrekken, massa's
geheel onschuldige mensen voor de vuurpeletons zijner
rabauwen heeft gebracht, in de gevangenissen en con-
centratiekampen vrouwen en mannen heeft doen mar-
telen, dikwijls tot de dood er volgde, de man wiens han-
den dropen van het bloed van de edelste dochters en
zonen van ons volk, die geen middel heeft geschuwd,
ook niet het gemeenste, om de vrijheidszin van het
Nederlandse volk te doden — deze beul, bijna zonder
weerga zelfs in het aan beulen zo rijke Derde Rijk, is
thans zelf, helaas veel te laat, op gewelddadige wijze
aan zijn einde gekomen.



Rauter gedood! Dag aan dag vallen in dit land en in
de andere onderdrukte landen en ook in Duitsland zelf,
talrijke jonge, maar ook oudere mannen, moedige vrij-
heidsstrijders dikwijls, onschuldige slachtoffers van
wrede repressaile-maatregelen vaak, door de hand der
Rauters en hun knechten. Uur aan uur vallen aan de
fronten tal van soldaten, zonen van de voor hun vrij-
heid strijdende volken, door de hand der soldaten van
den oppersten aller beulen, Adolf Hitler, zonen xan
het zelf zo vreselijk geschonden Duitse volk. ledere keer
dat een wreed fluitende kogel een einde maakt aan zulk
een leven, lijdt de wereld, lijdt de mensheid een onher-
stelbaar verlies. Rauter's dood daarentegen kan slechts
als een winst voor de mensheid worden beschouwd: een
wrede beul, een walgelijke sadist minder, een ondier
vertrapt in de brei van zijn eigen modder.

Rauter gedood! Op het ogenblik dat wij dit schrijven,
weten we nog niet door wat voor hand hij geveld werd.
Was het de hand van een Nederlandse verzetsman die
het dodende wapen hanteerde? Was het de hand van
een straatrover, een figuur die sinds de intrede van de
nieuwe orde in dit vroeger zo geordende en veilige
land weer zijn intrede heeft gedaan, die het schot loste?
Of was het een bende der door Rauter zelf gekweekte
bandieten die de auto, waarin deze bloedhond gezeten
was, overviel, om zich om een of andere duistere reden
te wreken op den meester? We weten het niet en waar-
schijnlijk weten de Duitse instanties, die Rauter's dood
op het Nederlandse volk moeten wreken, het nog min-
der, hoewel ons de laatste veronderstelling al heel
waarschijnlijk voorkomt, gezien de onderlinge verhou-
dingen dezer heren. Wat hun natuurlijk niet verhindert,
het voorbeeld van den gestorven meester volgend, op-
nieuw honderden onschuldige mensen de dood in te
jagen, talrijke vrouwen tot weduwen, talrijker kinderen
tot wezen te maken, vele ouders de troost en de vreugde
van hun oude dag te doen verliezen. Opnieuw vervult
diepe deernis ons hart met allen, die zulk een vreselijke
slag te dragen kregen. Met hen rouwt het ganse Neder-
landse volk.

Bij menigeen rijst wellicht de vraag of, als Rauter
gedood is door de Nederlandse verzetsbeweging, zulk
een daad dan niet, gezien de vrijwel vooruit te bereke-
nen represaille-gevolgen, niet op zijn minst ondoor-
dacht, ja misschien zelfs misdadig is te noemen? Heeft
het, andere vraag die rijzen kan, ook wel zin een man
te doden, die ongetwijfeld direct door een ander ver-
vangen zal worden, even moorddadig en gewetenloos
als zijn voorganger? Is het ook, gezien de zekerheid dat
zeer spoedig het ogenblik zal aanbreken waarop figuren
als Rauter als notoire oorlogsmisdadigers door een ge-
rechte straf getroffen zullen worden, nog wel uit over-
wegingen van nut of symboliek verantwoord zulke
daden te verrichten?

Men zij voorzichtig met het stellen van zulke vragen.
Men zijn nog voorzichtiger met het beantwoorden
ervan. De Nederlandse verzetsbeweging heeft zich in
de loop der jaren reeds vele malen genoopt gezien de
taak van den rechter over te nemen, het vonnis te vel-
len en het ook uit te voeren. Moedig heeft zij die zware
taak op zich genomen, haar even moedig ten uitvoer
gelegd. Het mag mogelijk zijn dat soms door onverant-
woordelijke elementen, die ook in de verzetsbeweging
wel niet geheel zullen ontbreken, eigenmachtig en een
enkele maal misschien geheel overbodig gehandeld is,
over het algemeen heeft de leiding van de verzets-
beweging zulke grote blijken van hoog' en groot verant-
woordelijkheidsgevoel gegeven, dat we ook in dit geval
het rustige vertrouwen mogen hebben, dat, als Rauter
op haar bevel gedood is, dit doden een dringende nood-

zakelijkheid was. Laten wij er ons in ieder geval voor
hoeden, de Nederlandse verzetsbeweging verantwoorde-
lijk te stellen voor de slachtoffers die de dood van
Rauter geëist heeft. Laten wij nimmer vergeten dat
voor deze nieuwe ellende, evenals voor al het andere
leed dat in deze vreselijke jaren over ons volk gekomen
is, slechts zij verantwoordelijk zijn, die ons volk in
deze vreselijke oorlog getrokken hebben: de misdadi-
gers clie de Duitse regering vormen, die de nazi-partij
samenstellen.

Men late er zich ook niet toe verleiden de daad van
de aanslag gelijk te stellen aan de vergelding die de
Duitsers er op lieten volgen. Er is een verschil tussen
het noodzakelijke doden van een ondier en het zinloze
moorden der Duitsers. Het eerste is een moeilijk maar
onvermijdelijk onderdeel van de strijd om zijn vrijheid
die ons volk te strijden heeft, het tweede is een laffe
vergelding op weerlozen, voor de nederlaag die men
in de strijd geleden heeft. Dat die strijd ondergronds
en langs sluipwegen moet worden gevoerd, doet hieraan
niets af.

Hoe moet het Nederlandse volk deze nieuwe wrede
gewelddaad der bezetters beantwoorden? Door het
neerknallen van een tenminste even groot aantal
N.S.B.-ers of hun Duitse vrienden? Het zou een moor-
den worden, bijna even zinloos als het moorden der
Duitsers. Door het neerschieten van Duitse soldaten,
Grünen, S.D.-ers, enz.? Dat zou betekenen de openlijke
oorlog beginnen en daarover heeft, zeker in dit stadium,
alleen de leiding der geallieerde oorlogsvoering te be-
slissen.

Het enige juiste antwoord lijkt ons de verhoogde
activiteit op alle delen van het binnenlandse front. De
jongste schanddaden er Duitsers moeten wij beantwoor-
den met het geven van heel onze persoonlijkheid aan
een zinvol geleide strijd tegen onze onderdrukkers. Een
ieder trede aan voor de taak die hem het beste ligt, een
ieder moge doen wat zijn hand, zijn hoofd, zijn hart te
doen vindt: maar altijd tegen den vijand, altijd ten bate
van de vrijheid, immer ten dienste van de zegepraal,
die nabij is en te sneller komen zal naarmate wij allen
ons meer inspannen om hem te bevechten.

Henriëtte Roland Holst 75 jaar
In normale tijden zouden kranten en tijdschriften in

de afgelopen December-maand min of meer uitvoerig
onze aandacht gevraagd hebben voor het feit, dat het
einde van dit jaar het vijf en zeventigste levensjaar
besloot van Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk.
Wij kunnen er niet naar streven dat tekort hier aan te
vullen. Dit is niet de tijd voor een feestelijke huldiging,
hoe verdiend ook, hier is geen plaats voor een verant-
woorde waardering van het propagandistisch en weten-
schappelijk werk van Henriëtte Roland Holst, en zeker
niet van haar werk als dichteres, wanneer we het niet
willen laten bij de overigens volkomen verantwoorde
bewering dat alleen de beperktheid van ons taalgebied
haar tot onze grootste dichters maakt, en dat zonder
die eigenaardige afgeslotenheid van onze litteratuur
dit jubileum zijn plaats in de wereldpers zou hebben.
Misschien, al lijkt het nu heel ver, zullen we over een
paar jaar in een herlevend Europa en een herrezen
Nederland de jeugdige moed vinden om een Nobelprijs
op te eisen voor de Vrouw, die meer dan welke vrouw
ook het vrouwelijk wezen een eigen stem en een vol-
komen oorspronkelijke uitdrukkingsvorm heeft gegeven
in deze kentering der tijden, waarin juist in de littera-



tuur zo vaak het vrouwtjes-achtige voor het vrouwe-
lijke gold.

Maar nu en hier op deze plaats In een noodzakelijk
beperkt hoekje van een klein illegaal blad willen wij
mevrouw Holst uitsluitend gedenken en huldigen als
grote onverzoenlijke. Onverzoenlijkheid is op zichzelf
geen deugd. Er zijn ook kleine onverzoenlijken, kanke-
raars en betweters, die nooit geleerd hebben het onver-
mijdelijke te aanvaarden en zichzelf voor een algemeen
doel te vergeten, en die zich op grond daarvan voor
revolutionaire, ja revolutionerende geesten houden.
Maar de grote Onverzoenlijken, dat zijn in waarheid zij,
die de wereld bewegen, omdat zij — om het met een
bijbels woord te zeggen — nooit aflaten in de strijd
tegen den Boze. Dat zijn zij, die nooit vrede hebben
met de dingen zoals ze zijn, niet uit een wrokkende
ontevredenheid, maar uit een rotsvast geloof in de
onwankelbare normen van menselijke volmaakbaar-
heid. Deze levens staan onafgebroken in het teken van
de strijd, maar het is nooit een strijd tegen vijanden,
maar altijd tegen den Vijand. Ook het leven van Hen-
riëtte Holst is nooit zonder strijd geweest. Soms, hoe
zou het anders zijn in een klein land, waarvan zij zelf
eens schreef:

Alle dingen raken elkander hier aan,
De voet mist afstanden om in te walen

Soms leek die strijd te verzanden in kleine tegenstel-
lingen of leek de grote lijn in de strijd zoek in een
wisseling van inzichten en standpunten. Maar wie aan
het eind van deze vijf en zeventig jaren dit rijke en
volle leven boven de wirwar der kleine conflicten uit
tracht te overzien, erkent die grote lijn onmiddellijk in
een onwrikbaar vasthouden aan de eisen der mense-
lijke waardigheid.

Er waren de laatste jaren onder Henriëtte Holst's
vroegere politieke medestanders, die met een zucht con-
stateerden, dat zij „vroom" werd, er waren in de wekere
sferen van het religieuse kamp lieden, die niet goed
raad wisten met deze hoekige, felle verschijning, die
maar helemaal geen lieve, oude dame wilde worden;
maar dit stond altijd vast: men mocht dan al eens twij-
felen of zij het inzicht van deze of gene groep voorstond
over de weg waarlangs de mensheid zijn moeizame tocht
moest gaan, men was van één ding zeker: waar zij tegen
was met de onverzoenlijkheid van de Zuivere van
Geest, die intiutief de strijd aanbindt met al wat vals
en onwaarachtig is. Dat hebben ook deze oorlogsjaren
bewezen. De gedachte, dat Henriëtte Holst als een
enkele zoetsappige „idealist" onder onze schrijvers en
kunstenaars zich door het zoet gefluit van de fascisti-
sche roofvogels zou laten verlokken, is op zichzelf een
beleediging. Maar ook van een zich buiten de directe
strijd houden, wat van een ruim zeventigjarige althans
begrijpelijk ware geweest, was geen sprake. Henriëtte
Eoland Holst behoorde niet tot de naïevelingen, die het
nazi-geweld pas leerden kennen, toen het aan hun eigen
deuren rammelde. Zij behoorde tot de betrekkelijk
weinigen, die allang de grond hadden voelen dreunen,
die de oren niet dichtgestopt hadden voor de smart-
kreten die uit de Duitse concentratiekampen opstegen
en zich niet wiegden op de illusie „it cannot happen
here". Ook was zij onverzoenlijk, en toen de vloedgolf
der dwingelandij over ons heen sloeg, was het niet
deze tengere, door het leed van anderen en eigen fel-
heid verweerde vrouw, die wankelde. Integendeel. Haar
felheid en strijdbaarheid vlamden opnieuw op; uit het
teruggetrokken bestaan van een bejaarde vrouw kwam
zij tot nieuwe activiteit en hoopvolle wil tot strijden,
die menig jongere, wien de moed dreigde te ontzinken,
beschaamd heeft.

Schrijvers, houdt moed!
Een onzer lezers, die toont „een eigen mening" te

bezitten, schrijft ons het volgende:
Wat is de oorzaak dat de lezende Nederlander een

zekere voorkeur toont voor de productie in vreemde
talen? M. i. is dit grotendeels te wijten aan het belang-
rijke prijsverschil. Ik houd veel van een goed boek en
mijn bibliotheek was altijd mijn trots, maar l . . . dik-
wijls had ik wel het geld om een Engels of Frans boek
te kopen, echter niet de harde guldens en rijksdaalders
voor een Nederlandse roman of dichtbundel. Een Neder-
lands boek was duur, de uitvoering kostbaar en zwaar-
wichtig en dikwijls niet evenredig aan de inhoud. De
prijs van het boek dient dus verlaagd te worden en men
kan dit bereiken met een eenvoudiger wijze van uit-
geven. De omzet zal dan ongetwijfeld stijgen.

Sommige uitgevers zullen misschien de tegenwerping
maken, dat er toch genoeg goedkope boeken op de
Nederlandse markt verschenen en wijzen op series als
Nobelreeks, Arbo-serie, Muiderkring e. d. Maar wat is
het geval? Meestentijds werd een werkelijk goed boek
als lokaas gebruikt en de rest van zo'n serie was veel
en veel minder van kwaliteit. Een voor-oorlogs voor-
beeld dus van „Koppel-verkoop". Dat een meer ideële
wijze mogelijk was om een boek te brengen tegen lage
prijs, bewees een serie als die der ABC-romans. Hier-
van was weer de tekortkoming de te grote tussenpozen
van verschijnen.

Dan moet er m. i. iets haperen aan de verhouding tus-
sen uitgever en schrijver. Het geeft toch te denken, dat
tal van uitgevers van bijna uitsluitend Nederlandse
boeken, reeds jaren zaken drijven en blijkbaar een
bestaan daarin vinden, maar dat de schrijver van het
boek mocht vechten tegen de armoede! Uitgevers zijn
in de eerste plaats nog altijd zakenlieden.

Wat moet gedaan worden om de belangstelling van
het Nederlandse publiek te richten op de letterkunde
van eigen bodem?

Het is niet voldoende eens per jaar een boekenweek
te houden. Er moet meer gebeuren. Wij moeten ons
richten tot ^de jeugd. Nederlandse schrijvers moeten
op de literatuurles op H.B.S. en Gymnasia uit hun werk
voorlezen, hun werk toelichten. Zó kweekt men een
lezend publiek.

En waarom zou men niet teruggrijpen naar een heel
oud middel? Ik bedoel het verstrekken van boeken-
prijzen op de lagere en middelbare scholen. Staat en
gemeente kunnen boekwerken geven van goede Neder-
landse schrijvers. Natuurlijk dient men zich niet kramp-
achtig te houden aan een eenmaal vastgestelde reeks,
maar van jaar tot jaar dient zo'n serie herzien te worden.
Dit alles betekent vergroting van omzet, opvoeding tot
lezen, profijt voor de schrijvers.

Nu de tweede vraag: Op welke wijze scheppen wij
belangstelling voor het Nederlandse boek in het
buitenland?

Ten eerste dient meer aandacht besteed te worden
aan de Nederlands sprekende centra buiten Nederland:
België, Zuid-Afrika, enkele streken in Amerika, kortom
overal waar Nederlanders zitten. Deze zullen ongetwij-
feld Nederlandse literatuur — mits van behoorlijke
hoedanigheid — met graagte ontvangen. Wie hoorde
ooit van export van Nederlandse boeken? Wel echter
kwamen hier boeken uit België!

Wij moeten ons niet blind staren op het feit, dat ons
taalgebied klein is. De mogelijkheden zijn nog vele en
bij lange na niet uitgeput.


