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Zuiv TiERINGS- WMULT

Het probleem der zuivering is een gewichtig pro-
bleem. Gewichtig niet alleen om de noodzaak het
snel, krachtig en doeltreffend aan te pakken, wil
het niet verworden tot een ziekte die ons volk
bijna nog ernstiger teisteren zal dan vijf jaren on-
verdroten nazi-propaganda, maar ook om de ge-
volgen, die het hebben zal, wanneer het wel op de
juiste wijze wordt opgelost. Koeien van waarheden,
zal men zeggen. Zeker, maar het is noodzakelijk
de dingen nog eens zo te zeggen, omdat wel blijkt,
dat allerwege de grootste verwarring omtrent dit
vraagstuk bestaat.
Hoe heeft ons volk in de eerste jaren der bezet-
ting gedroomd van een snelle en krachtige afreke-
ning met de landverraders en collaborateurs. Wie
herinnert zich niet de voornemens voor het hou-
den van een bijltjesdag, hoevelen waren er niet,
die een bijl of ander wapen gereed hielden voor
wraak op een zelf uitgezochten N.S.B.-er of ander
sujet dat mede schuld droeg aan de tijdelijke
ondergang van ons vaderland. Deze primitieve
wraakgevoelens zijn in de laatste jaren van de be-
zetting, dank zij de verstandige taal die in de on-
dergrondse pers geschreven en door radio-Oranje
gesproken werd, veranderd in zinvoller- gevoelens
van vergelding voor bedreven misdaad aan volk en
vaderland op grond van recht en wet. Maar wat
bleef was het gevoel, dat onverbiddelijk recht
moest worden gedaan, dat zonder aanzien des per-
soons gericht zou moeten worden gehouden over
allen, die de goede zaak van het vaderland op
enige wijze benadeelden, de stoffelijke ellende
van ons volk door zwarte handel en dergelijke
practijken verhoogden, onze cultuur beledigden of
verrieden.
De te Londen zetelende regering heeft talloze
malen verklaard dat snel en krachtig recht zou
worden gedaan; in het land teruggekeerd heeft
diezelfde regering dat ook telkens weer herhaald,
hoewel toen al ongerustheid onder de bevolking
bestond wegens het uitblijven van de nodige maat-

regelen in het reeds lang bevrijde Zuiden. In zijn
rede van 27 Juni jl. heeft prof. Schermerhorn een
heel hoofdstuk aan de zuivering gewijd. Hij sprak
van noodzakelijke doortastendheid aan de ene kant
en van overzien der consequenties aan de andere
kant. Dit laatste heeft ongerustheid gewekt, om-
dat men zich afvroeg of de regering wilde trach-
ten een bepaald deel der voor bestraffing in aan-
merking komenden te sparen om aldus hun krach-
ten te kunnen gebruiken voor opbouw-doeleinden.
Deze ongerustheid wordt versterkt doordat men
ziet hoe voortgegaan wordt met het benoemen op
belangrijke posten van personen t.a.z. van wie
ernstige twijfel bestaat omtrent hun „onomstote-
lijkheid" en het doen van die benoemingen zonder
het horen van de G.A.C. Een recent voorbeeld
daarvan is de benoeming van den directeur van de
Regeringsvoorlichtingsdienst.

Maar anderzijds ziet men het verschijnsel opkomen,
dat het publiek, dat klemmend om berechting
heeft gevraagd, in opstand komt bij het vernemen'
van uitspraken van zuiveringscommissies en ere-
raden, als een uitspraak niet in overeenstemming
blijkt te zijn met wat men er zich van voorgesteld
heeft. Hieruit blijkt een gebrek aan vertrouwen
in de instanties die de moeilijke en uiterst ondank-
bare taak der berechting op zich hebben genomen.
Dit is naar onze mening ongerechtvaardigd. Zon-
der twijfel zullen er, als bij alle menselijke arbeid,
fouten worden gemaakt. Maar het publiek kan
niet overzien, welke factoren bij iedere zaak in-
vloed uitoefenen op een beslissing. Men dient,
wanneer de commissies en ereraden op de juiste
wijze zijn samengesteld en over die samenstelling
overleg is gepleegd met de G.A.C., vertrouwen te
hebben in de weloverwogenheid en de juistheid
der uitspraken.
Op het gebied der kunsten zijn een aantal, door
het Militair Gezag ingestelde ereraden aan het
werk getogen om een rechtvaardige zoening der
beledigingen de Nederlandse kunst door kunste-
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naars aangedaan, tot stand te brengen. Reeds zijn
een aantal uitspraken gedaan en prompt komen
allerwege protesten tegen die uitspraken op. Deze
protesten komen uit het grote publiek, uit de rijen
der kunstenaars en uit de kringen der autoriteiten.
Hieruit blijkt weinig begrip van de beginselen
waardoor de ereraden zich bij de vervulling van
hun taak laten leiden.

Dit verschijnsel doet zicL vooral voor, wanneer het
gaat om uitspraken in zaken waarbij „niets er-
gers" is geschied dan het doorbreken van de strijd
tegen de Nederlandse Kultuurkamer. Zo heeft, bij
vele kunstenaars, de algemene uitspraak van de
gezamenlijke ereraden, waarin de aanmelding voor
het lidmaatschap zowel als het tekenen en inzen-
den van de zgn. Ariërverklaring berispt werd, ver-
wondering en afkeuring opgewekt, terwijl ander-
zijds velen, en niet alleen kunstenaars, zich ver-
baasd afvroegen of zij die lid van de Kultuurka-
mer waren geworden niet iets ergers verdiend
hadden dan een naamloze berisping. Beluisteren
wij de stemmen die ons over deze kwestie bereiken
goed, dan zegt de ene partij dat wel gebleken is
dat die Kultuurkamer niets te betekenen had en
het aanmelden en lid worden dus ook niet en de
andere dat de mensen, die zich, door het tekenen
van de Ariërverklaring bereid toonden lid te wor-
den van het verderfelijke nazi-instituut, zo een
ergerlijke daad van cultuurverraad hebben ge-
pleegd, dat zij verdienden voor enige tijd uit het
Nederlandse kunstleven te worden verwijderd.

Wij menen dat het een noch het ander juist is.
Toen in het begin van 1942 het besluit van den
bezetter om over te gaan tot het instellen van een
Nederlandse Kultuurkamer vaststond en duidelijk
het voornemen bleek om de kunstenaars te pres-
sen lid van deze instelling te worden, was het over-
grote deel van de Nederlandse kunstenaars zich
zeer goed er van bewust dat deze voornemens een
directe en onduldbare aanslag op onze cultuur en
de vrijheid der kunstenaars betekenden. Dat dit
zo was blijkt uit de omvangrijke actie die er tegen
op touw werd gezet en uit de aanvankelijke resul-
taten welke zij, ondanks alle moeilijkheden op-
leverde. Eerst onder de verscherpte dwang van
den bezetter is een zeer groot deel van de kunste-
naars omgevallen en heeft zich bij de Kultuur-
kamer gemeld. Dit geschiedde dikwijls onder pro-
test en met vermelding dat men slechs wilde vol-
doen aan een opgelegde verplichting. Tot aannemen
van deze houding heeft zeer veel bijgedragen het
advies dat door vooraanstaande personen uit de
kunstwereld is gegeven en op dit advies beroepen
zich thans vele aanmelders.

Naar onze mening is dit beroep onjuist. In ge-
wetenszaken kan het advies van anderen nooit be-
slissend zijn. En het ging hier om een gewetens-
zaak. Het ging er voor de Nederlandse kunste-
naars om, te beslissen of zij bereid waren de eigen
cultuur tot speelbal te laten maken, niet alleen
van vreemde overheersing, maar ook van een van
buiten af ons volk opgedwongen ideologie en daar-
mede samenhangende politiek. Dat hierop slechts
een uitdrukkelijk neen had mogen volgen is zon-
der meer duidelijk voor wie bedenkt, dat deze
daad der Duitsers en hun trawanten de grootste

belediging was, die men een vrij volk kan aan-
doen.
Het argument, dat het verloop der gebeurtenissen
wel bewezen heeft, dat de invloed en de betekenis
der Kultuurkamer gering is geweest, gaat niet op.
In de eerste plaats niet wijl zeer sterk betwijfeld
moet worden of die invloed wel even gering is ge-
weest als uit de slappe organisatie der Kultuur-
kamer geconcludeerd zou mogen worden en in de
tweede plaats niet, omdat het de Duitsers nooit ge-
lukt is het verzet geheel te breken en dit zelfs
weer zeer versterkt werd toen vele kunstenaars
weigerden de zgn. Ariërverklaring te tekenen.

Op degenen die deze verklaring wel tekenden rust
ongetwijfeld een groter verantwoordelijkheid dan
op degenen die met de aanmelding volstonden. Dat
dit in de algemene uitspraak der ereraden niet
voldoende tot uiting komt zal wel te wijten zijn
aan het feit dat in de verschillende beroepen de
verhoudingen anders liggen. Het lijkt ons dan ook
niet onmogelijk dat sommige ereraden er toe be-
sluiten zullen voor hun beroep de algemene uit-
spraak te preciseren.

Zou het nu gerechtvaardigd zijn geweest degenen
die wel de Ariërverklaring tekenden en zich daar-
mede geheel aan de wil van den bezetter onder-
wierpen en duidelijk volk en cultuur beledigden,
doch zich verder onthielden van samenwerking
met de Kultuurkamer, voor langere tijd uit hun
beroep te sluiten? Wij menen van niet, omdat be-
dacht moet worden dat de inderdaad zeer scherpe
bedreigingen van den vijand sterk invraten op de
zedelijke moed, ook van de kunstenaars. Daarbij
komt de — wij geven graag toe: opportunistische
— overweging dat het nu eenmaal een onmoge-
lijkheid moet heten het Nederlandse kunstleven
voor lange tijd te remmen. Door de maatregelen
van Militair Gezag zijn de ondertekenaars der
Ariërverklaring een korte tijd in de uitoefening
van hun beroep zoal niet geheel gestaakt, dan
toch geremd. Dit komt bij de creatieve kunsten
uiteraard veel minder tot zijn recht dan bij de uit-
voerende, maar bij die laatsten zijn de gevolgen
van het lid worden der Kultuurkamer dan ook
duidelijker geweest dan bij de eersten.

Door deze algemene berisping der ereraden zal
zeker niet voldaan zijn aan het verlangen van
sommige consequente weigeraars om eigen hou-
ding beloond te zien door straf voor de anderen.
Maar wij menen dat dit verlangen onjuist is. Wie
consequent bleef en alles weigerde deed dit niet,
mocht dit althans niet doen, om later zwakkere
broeders te kunnen treffen, doch slechts om de
stem van het eigen geweten te bevredigen. Wij zijn
er van overtuigd dat de ereraden de wegen en de
middelen zullen weten te vinden om alle kunst-
beoefenaars die tegen volk en cultuur misdreven
de volle zwaarte van de morele veroordeling te
doen gevoelen. Dat zij daarbij met bedachtzaam-
heid en begrip van de verantwoordelijkheid van
hun taak te werk gaan, blijkt uit de reeds gepu-
bliceerde uitspraken. Daarin moet voor ons allen
de reden liggen voor vertrouwen en voor het aan-
vaarden der uitspraken en voor behoedzaamheid bij
het oefenen van critiek. Voor dit laatste is het
trouwens nog rijkelijk vroeg.
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Ook de letterkunde heeft nu haar vrijheids-mani-
festatie en de aard van het vak brengt mee, dat zij
meer dan één der andere kunsten kan demonstreren,
waartoe zij in de druk der bezettingsjaren zélf in
staat is geweest. Niet de aard van het vak alleen, in
dat geval zou deze tentoonstelling uit een collectie
handschriften moeten bestaan, maar ook het ver-
langen en de moed van vele schrijvers en dichters
in deze benarde tijden tot hun landgenoten te spre-
ken, de moed en de sportiviteit van wie dit werk
vaak op zo fraai verzorgde wijze verlucht en ge-
drukt hebben.

Pas na de uitreiking der bij deze tentoonstelling
uitgeloofde prijzen vond ik gelegenheid tot rustige
bezichtiging, vandaar, dat dit overzicht bij de avond
van 21 Juli aanknoopt.
Na een inleidend woord van M. Nijhoff kreeg wet-
houder de Roos het woord voor het uitreiken van de
prijzen. Voor het beste verzetsgedicht werden een
gevallen en een levende dichter bekroond: Jan Cam-
pert met Rebel, mijn hart en Jan Engelman met de
Ballade van de Waarheid. Van de typografische
prijzen kwam de Frans Duwaer-prijs aan J. van
Krimpen, de Werkman-prijs aan de nagedachtenis
van Werkman zelf. De op deze avond aangekondigde
Rademacher Schor er-prijs, uit te reiken door de
redactie van het nieuwe poëzie-maandblad De Harp:
A. Roland Holst, J. Engelman en M. Nijhoff werd
toegewezen aan Bertus Aafjes. In dit bijzondere ge-
val kan niemand de pretentie hebben beter op de
hoogte te zijn dan de jury, die zich — in enkele
dagen — een oordeel moest vormen door ---- telkens
de vitrines, waarin de vaak enig bereikbare exem-
plaren lagen uitgestald, te laten openbreken. Waar
iedereen het bovendien zal toejuichen, dat een paar
gevallen strijders, en dan nog door hun werk zo
zeer verdiend, gehuldigd werden, hoogstens iemand
zal mompelen, dat hij volgende „aanmoedigings-
prijzen" graag eens zag afwijken van de regel, dat
men ze ontvangt op een leeftijd, die lang de aan-
moediging te boven is, zal wel niemand behoefte
hebben met de jury in discussie te treden. Daar-
naar was de stemming althans niet op die wat
feestelijke Zaterdagavond met kopjes koffie en ijs
toe. En zo iemand al bezwaar heeft Engelman te
huldigen als verzet-dichter om dit zeker niet zijn
beste gedicht met die ongelukkige keerregel, die al
te zeer herinnert aan het klassieke grapje: alle Kre-
tensers zijn leugenaars — welnu, laat hij het hem
dan om zijn andere werk gunnen.

Maar nu ik nog eens rustig alleen over de tentoon-
steling dwaal — neen, laat ik beginnen met dit te
zeggen, want dat is het eerst opvallende: wat is er
veel, wat is er geweldig veel, d.w.z. van wat een
energie, moed, volharding, maar ook van wat een
niet te onderdrukken liefde voor kunst en schoon-
heid getuigt deze met grote toewijding, zorg en
smaak opgestelde tentoonstelling.

Een tentoonstelling van literatuur is in zekere zin
een onding, en boek moet je in je hand kunnen
nemen, je moet er rustig een avond mee achterover
in een stoel kunnen zitten; nu bekijk je door het

treiterige glas een boekband, een titelblad, een illu-
stratie, je leest flarden van een gedicht achter een
ruitje en houdt het gevoel van niet klaar te komen
en je indrukken niet tot één beeld te kunnen her-
leiden.
Als ik dat toch wil proberen: mijn indrukken van
deze tentoonstelling onder een noemer te brengen,
dan ga ik daarbij uit van twee mededelingen in de
rede van wethouder De Roos, dat er „al" 8000 be-
zoekers op de tentoonstelling geweest waren en dat
er verzoeken waren binnen gekomen om de collec-
tie uit te zenden naar Brussel, Londen, Parijs, Bazel,
Bern en neen, nog net niet naar Berlijn.

Toen ik dat hoorde, rangschikten mijn indrukken
zich in een aanntal vragen zonder antwoord:
Is 8000 bezoekers werkelijk veel of is het eigenlijk
zielig weinig en een schamel . getuigenis van de
ontworteling van onze literatuur uit ons volk?
Wat zal men in Brussel, Parijs enz. van deze collec-
tie denken, waar men niet in staat zal zijn hier en
daar een zeer goed en vaak ook misschien minder
goed, maar met hartebloed geschreven, stuk verzets-
poëzie te lezen?
Zullen alleen een groepje fijnproevers komen ge-
nieten van deze keurcollectie verzorgde typografie
en met de naarstigheid van een bezige bij pogen er
iets van machtig te worden voor hun verzameling?
Of zullen er ook bezoekers rondlopen, die de ogen
uit het hoofd vallen: is dit het werk van een in
honger en kou en duisternis om zijn leven vechtend
volk, is deze drukkerij in een keldertje met fiets-
drijfkracht werkelijk gebruikt voor deze smaakvolle
herdrukken van Rimbaud, Oscar Wilde en Jacob
Geel en. . . . (een beetje pijnlijk verlegen) hadden die
lui dan niet anders te drukken? Is dit speelse helden-
moed, liefde voor de schoonheid a outrance of toch
ook een flinke scheut snobbisme? Is hier niet te
veel, dat daar waar toevallig geen cultuur-kamer
was, als in Frankrijk en België, rustig boven de
grond verscheen?

En ten slotte:
Zou een tentoonstelling, die een waarachtige indruk
wil geven van het geestelijk leven in Nederland
tijdens de bezetting en die recht wil doen aan de
ontstellend grote lijst der gevallenen niet moeten
worden aangevuld met een afdeling van onze door
het hele volk verspreide, door het hele volk gelezen
ondergrondse pers? A. R. — V.
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In memoriam F. J. VAN HALL
Van Hall is dood!
Vanmorgen kwam het bericht. Een arbeider die met
hem in Auschwitz was had z'n laatste ogenblikken
meegemaakt.
Van Hall werd gepakt bij z'n werk voor de kun-
stenaarssteun. Hij zat 'n tijd op de Weteringschans,
werd toen naar Vught gebracht en van daar naar
Dachau. De berichten van de mensen, die uit Da-
chau terugkwamen, deden het ergste vrezen. Hij
was ziek en werd naar Auschwitz „abtranspor-
tiert". Daar schijnt hij toch nog weer zover beter
geworden te zijn, dat hij nog meekon toen de
Duitsers daar weg moesten trekken; maar onder-
weg, toen hij uitviel, is hij door de S.S. doodge-
schoten.
Waarom?
Omdat 'n mensenleven niet telde bij deze barba-
ren.

Er zullen vele families zijn in Nederland, die tot
nu toe in onzekerheid leefden over ^een van hun
nabestaanden en die in rouw gedompeld worden
als eindelijk het fatale bericht komt en het ver-
moeden zekerheid wordt.
Maar hier gaat meer verloren dan 'n man, 'n va-
der en 'n goed vriend. Van Hall was 'n groot talent.
Hij was een van de meest begaafde beeldhouwers
van Holland — een die met ernst z'n vak beoefen-
de, omdat hij begreep dat z'n werk meehielp de
culturele waarde van Holland in het wereldbestel
te bepalen.
Hij was nog jong en stond aan 't begin van de
ontplooiing van zijn kunnen.
Dat dat kunnen veel beloofde wordt ieder duide-
lijk, die zich z'n laatste grote werk, het beeld voor
de Rijksverzekeringsbank herinnert.
Dat dergelijke krachten door de nazi-beulen en
hun handlangers vernietigd werden, vergroot de
schuld, die Duitsland aan de wereld heeft, op 'n
manier, die oneindig ingrijpender en fataler is dan
welke vernietiging van machines, spoorwegen of
bruggen ook.
Want dit verlies is onherstelbaar niet alleen voor
z'n vrouw en kinderen en z'n vrienden, maar voor-
al ook voor het Nederlandse volk en voor de we-
reld.
Het is een verlies aan geestelijke waarde.
In de vorige oorlog sneuvelde in de Champagne 'n
jonge dichter. Frederik van Eeden schreef over hem
in De Groene.
De avond voor hij viel schreef hij als had hij 'n
voorgevoel van wat gebeuren ging. „J'ai un ren-
dez-vous avec la mort", en hij zei blij te zijn te
zullen vallen op de heuvels van Champagne, zo-
dat z'n bloed die aarde drenken zou en vrucht-
baar maken en iets van hem aanwezig zou zijn bij
elk feest en elke plechtigheid na de verschrikking
van alles wat hij had meegemaakt.
Zo zal van Hall ook voortleven, als wij, zijn vrien-
den en collega's, zo nu en dan onder het werken,
ons feest en onze plechtigheid, hem gedenken, zo-
dat iets van zijn offervaardigheid en zijn ernst in
ons doordringt en bevruchtend werkt, zoals het

dichtersbloed de aarde bevrucht heeft van de wijn-
gaarden van Champagne.
Ere zij zijn nagedachtenis — opdat hij niet ver-
geefs geleefd hebbe en vooral niet vergeefs ge-
vallen zij. HILDO KROP.

Politiek temperament
tij kunstenaars en intellectuelen

een iz
<ƒ

Kan een volk nog dieper worden beleedigd dan door
de Pruisische grootindustriële gaskamers en de
executiepeletons aan dé lopende band? Kan het
intellect van een volk nog meer verdragen, heeft
het nog meer gemechaniseerde wilde dieren-bejege-
ning nodig, om tot een iets blijvender begrip te
komen van dit Duitse imperialisme dat tegenover
ons stond en over ons heen ging liggen? — Velen
van ons die deze grenzenloze brutaliteit vijf jaar
lang hebben zien gebeuren en ondergaan, zullen ge-
loofd hebben, dat de vaak ergerlijke lauwheid van
de kunstenaars en intellectuelen jegens het openbare
leven, na deze vijf jaren lange nacht toch •wel ge-
nezen zou zijn. Dat zij de volle vijandige vloekbaar-
heid van tik onderdeel van het duivelse gebouw dat
Berlijn over ons heen heeft gezet, nu toch wel zou-
den inzien en dat zij eindelijk eens met een vleugje
sociale hartstocht de grond zouden schoon harken,
waar dat apparaat ons deed kreunen en het volk
voor een groot deel heeft uitgemoord.
V/ie deze dagen tussen de kunstenaars en intellec-
tuelen van onze Amsterdamse „Kring" moest zitten,
kon met ontsteltenis beleven, hoe ook nu nog het
werkelijk besef van wat in Holland en Europa is
gebeurd, teveel vergt van het temperament van onze
intellectuele mannelijke en vrouwelijke land- en lot-
genoten. Uit de school klappen of niet: ik zeg het
tot de ernstigen onder ons, die weten dat zonder
fanatisme geen volheid of vrijheid bevochten wordt,
en die begrijpen, hoe lauwheid, zodra de geringe
ijdele belangen op het spel staan, tot actieve en
misdadige halfheid wordt. Het was verbijsterend om
aan te zien, hoe twee en vijftig leden een meerder-
heid van zegge drie stemmen opbrachten voor het
voorstel, de na de eerste grofste zuivering over-
gebleven ex-leden van de Kultuurkamer niet op
leidende plaatsen te benoemen, en dat daarbij niet
minder dan zestien aanwezigen het lugubere grapje
uithaalden van „blanco" te stemmen.
Dat het verzet tegen die uiterst geringe rechts-
bekorting het actiefst uit de monden van vrouwe-
lijke collega's of van vrouwen van collega's kwam,
is misschien voor iedereen niet zo belangrijk, al was
het in die mate heftig van toon en blik, dat men
moest twijfelen of het om het principe of om de
geheimzinnige waarde van de omstreden posten
ging: ieder onzer weet niet in een vloek en een
zucht, hoe men alzo vooruit kan komen in deze
wereld. Algemeen belangrijker was de discussie, als
men tenminste een matige kanonnade van uitroepen
en pogingen om aan het woord te komen, zo mag
noemen. Aan wellevendheid jegens de vrouwen.
hapert het bij de kunstenaars goddank niet, althans
zo in de directe zin en de allernaaste omgeving. En



vooral als zij nog volop in leven zijn en niet akelig
vergast of doodgeslagen of zo, dat maakt uitgebreide
hoffelijkheid overdreven en nutteloos. En dus
kwamen de meest pikante, maar ook de meest vol-
ledige uiteenzettingen van de dames, en een snufje
daarvan lijkt in dit orgaan wel op zijn plaats.
Op de basis van het „wij vragen Uw aandacht",
dat dan ook met name als uitgangspunt genoemd
werd, mocht de vergadering horen dat de bedoelde
ex-K.K.- leden toch zoveel goed werk hadden ge-
daan, en dat de telefoon-abonné's toch ook allen de
„Ariërs-verklaring" hadden getekend. En blijkbaar
driest geworden door de uiterst lichte straf (denkt
U een aan: tijdelijk uitgesloten van functie!) moes-
ten wij horen „of de voorzitter wel wist dat er
leden in de vergadering waren die geen lid van de
K.K. konden worden", en uit een andere mond even
later, „of die leden dan wel mee mochten stemmen!"
Hier werd maar liefst, uit woede over de lichtst
denkbare sanctie, zonder blikken of blozen ont-
rechting geëist, als straf voor een vergrijp dat moge-
lijkheid en niets meer dan mogelijkheid is geweest,
werkelijk een unieke jurisprudentie. Zij gaat uit van
de stelling dat deze leden, — niet genoemd maar
bedoeld werden de leden van „Joodse" afkomst —
hier maar prachtig als zedemeesters ter vergadering
konden tronen, nadat hun de strijd om de keuze
tussen onderwerping of weigering „bespaard" was.
Het is tot deze dames en haar mannelijke „geest-
verwanten nog niet doorgedrongen, dat die leden van
„Joodse" huize alleen maar buiten die keuze bleven,
omdat zij verder ook buiten alle rechten, zelfs
buiten het eenvoudigste recht op voortbestaan ble-
ven, en omdat (dus) die Kultuurkamer ook voor een
groot deel op hun directe, lijflijke vernietiging ge-
richt was. En dat zelfs de overlevenden zo goed als
zonder uitzondering wel zoveel schrammetjes hebben
opgelopen, dat deze ex-K.K.'ers en hun hartige
vrouwelijke garde, naar hun houding te oordelen,
er de hele wereld voor zouden opeisen. Van dat alles
is niets en niets begrepen: de oorlog is afgelopen (zo
denken zij) en er moeten functies komen. Zij be-
grijpen niet dat, in feite, het vonnis nauwelijks die
ex-K.K.-leden treft, maar dat de verwerping van
dat gemene instituut zelf volledig moet zijn; dat er
toch een minimum van een moreel decorum moet
blijven. Zij weten niets van de weg tussen het listige
K.K.-instituut en de verbrandingsovens van Silezië,
noch iets van de verplichting van de mens, en toch
zeker niet minder van den kunstenaar, wel? — zich
bewust te maken van de gevolgen van een daad zo-
als die van de aanmelding bij het Kultur-filiaal van
Auschwitz.
Zij hebben er geen notie van, en wensen er geen
notie van te hebben, dat men zich niet op de borst
mag slaan omdat men tien landgenoten gered heeft,
als men eerst medeplichtig is geworden aan de dood
van honderdvijftigduizend (ik calculeer „Joden" en
„Christenen" bijeen en spreek niet van Grebbelinie
of Rotterdam). Men vraagt zich tenslotte af, of voor
hen die alleen maar door de vorm van dat lidmaat-
schap besmet zijn, het offer zo groot is?

Zij worden, om hun overige goede daden, als colle-
ga's aanvaard, zonder enig verder voorbehoud! En de
vrouwelijke leden, die zo fel voor haar echtgenoten
en vrienden vochten? Wel, wie weet hoeveel plezier
zij eraan zullen beleven dat die mannelijke kunste-

naars nu een tijdlang uitsluitend bezet zullen zijn
met hun kunst en met haar liefde. De functies? Die
komen! Zij komen weer, verblijdend, vervullend,
reddend, na wat geduld en vooral na wat inspan-
ning. Wij zijn er zeker van: nog eerder dan het
inzicht en nog eerder dan de grote afrekening, wel,
Brandaris? SAM GOUDSMIT.

De Gedachtenistentoonstelling

in liet Stedelijk Museum

Op de eerste blik een goede, normale tentoonstelling.
Slechts een paar tekeningen en portretten van gijze-
laars herinneren aan oorlogstijd. In tegenstelling
met „Het Vrije Boek" vindt men hier niet uit-
sluitend oorlogswerk, doch een groot deel van het
tentoongestelde werd reeds vóór of tijdens de eerste
oorlogsjaren vervaardigd. Het zijn kunstwerken zon-
der actuele strekking. Zelfs van de meest opstandige
strijders onder de hier vertegenwoordigden zal men
vergeefs speuren naar enige duidelijke neerslag van
die strijdbaarheid in de tentoongestelde werken.
Deze tentoonstelling als zodanig geeft inderdaad
geen uiting aan datgene, wat op de letterkundige
manifestatie zo sterk op de voorgrond treedt: de
strijd tegen den onderdrukker.
Zijn de letterkundigen dan flinkere vrijheidsstrijders
geweest dan de beeldende kunstenaars? Ach neen,
ge kent de namen en daden van onze gevallen
strijders voldoende, het is niet nodig om ze in her-
innering te brengen. Het lag eenvoudig meer voor
de hand om het gedurende de bezettingstijd door-
leefde direct in woorden tot uiting te brengen, dan
in vorm en kleur. We zien dan ook beeldende kun-
stenaars als Gerrit v. d. Veen en Leo Braat in de
vrijheidsstrijd naar de pen grijpen.
De beeldende kunst-manifestatie „Kunst in 't Har-
nas" is op een stillere wijze aangrijpend dan de
letterkundige. De eerste indruk is een oneindig wee-
moedige. De werken van onze gevallen en „ver-
miste" kunstbroeders spreken hun stille taal en ge-
tuigen eerlijk van datgene, wat door hun makers kon
worden bereikt en van het hogere en diepere, dat
deze nu niet meer kunnen nastreven.
Het is niet te begrijpen, dat we sommigen van hen,
die onze vrienden waren en die popelden van leven
en scheppingsdrang, niet meer zullen zien. Velen van
hen vielen in het harnas van het verzet, anderen wer-
den opgesloten, uitgehongerd, vergast. In de stilte
van deze zalen met schilderijen, beeldhouwwerken
en tekeningen voelen we — naast weemoed — ons
hart zwellen van een andere, krachtiger ontroering.
De stemmen van onze gevallen en „vermiste" kunst-
.broeders klinken weer op in onze herinnering: ver-
halen over lijden en strijden in bezettingstijd, brok-
stukken van gesprekken met hen over het toekom-
stig kunstleven in bevrijd Nederland, en bovenal het
„Wat doe jij kameraad?" van Gerrit v. d. Veen.
De strijd, die de zich verzettende kunstbroeders be-
gonnen en volhielden in duistere bezettingstijd, is
nog niet ten einde gestreden. Het is de dure plicht
van ons, overlevenden, om in vrijheid al datgene te
voleindigen, waarvoor onze mensen gedurende de
ellendigste onderdrukkingsjaren streden en vielen.
Zij vochten niet slechts verbeten tegen den onder-



drukker, doch ook voor een schonere toekomst in het
bevrijde Nederland.
Bij het gezamenlijk opbouwen van een beter ge-
ordend kunstleven in Nieuw Nederland zal de ge-
dachte aan de gevallen kunstbroeders ons, in moei-
lijkheden en teleurstellingen, moeten sterken en be-
zielen. Is dit niet een strijdbare wijze van her-
denken, die meer in hun geest is, dan een wee-
moedige terugblik, zonder méér?
Uit de stilte van het museumgebouw treden wij, ge-
sterkt, naar buiten, waar het werk ons wacht.

JELLE TROELSTRA.

IN MEMORIAM
Het zal in '38 geweest zijn.
Op zekere dag staat Jan Wiegers voor me met een
grote map; de map gaat open en te voorschijn komen
zes grote, kleurige drukken, sommige abstract,
andere met grillige figuren, weer andere met mense-
lijke gedaanten.
De map blijft mij gezelschap houden en telkens
wanneer ik van bezoekers belangstelling verwacht,
komen de platen te voorschijn — we spreiden ze dan
over de grond om ze op een afstand te kunnen be-
zien — steeds stel ik de vraag: waar komen deze
prenten vandaan? en de bezoeker raadt: uit Parijs?
ergens uit het zuiden? uit de omgeving van Gau-
guin? uit Oostenrijk misschien of Tsjechoslo-
wakije — Tot eindelijk een jonge schilder de spijker
op de kop treft: Groningen!
Het waren de grote drukken van Werkman.
Zijn scheppingen pakten me en spoedig kwamen er
meer zendingen uit het Noorden, die dan 's avonds
in vriendenkring werden bekeken en besproken.
Zelden ging iemand met lege handen naar huis.
De grote en de kleine prenten, de uitgaven van de
blauwe schuit, de oudere boekjes met hun originele
teksten, ze boeiden ons; de brieven en bezoeken van
den drukker, schilder en dichter zelf completeerden
het contact.
De kleurige platen aan de muur, de karaktervolle
boekjes in onze handen waren voor ons een dage-
lijkse vreugde — voor Werkman was dit contact
aansporing en inspiratie:
„Maar de waardering is toch voor mij de aan-
wijzing te meer, want dat is toch het meeste waard
en zonder dat gaat het soms helemaal niet. In dat
opzicht ben ik echter nooit verwend in al de jaren.
Wel was er enige waardering, maar altijd met een
scheel oogje en daarom verheugt het mij des te meer,
dat hetgeen ik in het begin heb gemaakt, nu toch
ook wel goed blijkt te zijn geweest. Die eerste bladen
herinner ik mij steeds als met evenveel overtuiging
gemaakt als de latere en de afwerking gaf mij veel
meer moeite. Bovendien was die tijd voor mij per-
soonlijk veel somberder, het maken van deze dingen
heeft mij van veel ellende bevrijd. Achterna be-
schouwd is het toch wel eigenaardig — en dat zal
wel steeds zo zijn — dat juist datgene wat zo geheel
je eigen is en dus per saldo ook eigenlijk het beste
wat je kunt geven, tegelijk zoveel bestrijding en
afvalligheid geeft. De overweging, dat alles wat

onder dergelijke omstandigheden afvalt als winst
beschouwd kan worden is echter een grote troost
en daarover kan ik me toch wel eens een zucht van
verlichting laten gaan. Dat geeft ook steun en be-
vordert mogelijk wel de ontvankelijkheid voor in-
spiratie zonder welke het ook niet gaat!"
Een moment in deze wisselwerking was het bezoek
aan de kluis met kunstschatten te Castricum, waar-
uit de prachtige serie drukken „Amsterdam—Cas-
tricum" ontstond.
Gedurende de oorlog groeit Werkmans productie —
steeds staan wij verbaasd, hoe deze zestigjarige zich
voortdurend ver jongt en vernieuwt; zijn werk ge-
tuigt van zijn bezonken en toch ook opstandige
geest en wanneer hij illustreert zijn het meest tek-
sten, die ons sterken in ons verzet.
De bijzondere aard van dat werk nader te om-
schrijven ligt buiten mijn vermogen: wij hopen het
deze herfst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
te tonen.
Deze felle kunstenaar was een eenvoudig en be-
minnelijk man; kwam het gesprek op zijn werk of
op andere onderwerpen, die hem na aan het hart
lagen, dan voelde men plotsling al de warmte van
zijn persoonlijkheid: een sterk kunstenaar en een
goed en groot mens.
De bezetter ontnam ons de man — het werk blijft.
Juli 1945. SANDBERG.

Bij het overlijden van

KANDINSKY
Via Zwitserland werd pas onlangs bekend, dat tot de
kunstenaars die tijdens deze oorlog overleden ook
Kandinsky behoort. Hij is op 13 December 1944 te
Neuilly s/Seine, 78 jaar oud, overleden.
Louis Marcoussis, Paul Klee, Robert Delauney, So-
phie Taeuber-Arp, Piet Mondriaan.... ret is ont-
stellend hoe groot het verlies in de rij der avant-
garde van de beeldende kunst is. Kunstenaars van
verschillende temperamenten en kracht, maar allen
sedert drie decennia zonder compromis creatief bezig
geweest om de nieuwe taal in de kunst consequent
te verdiepen en te verruimen. Zoals steeds was het
't werk van de befaamde „kleine kring", die de
wereld met nieuwe geestelijke dimensies verrijkt
heeft, waarvan de uitwerking op het gehele geeste-
lijke niveau nooit te overzien is. Dat juist nu, na
de oorlog, deze creatieve figuren ontbreken, is bij-
zonder smartelijk.

Wassily Kandinsky, geboren 4 December 1866 te
Moscou, komt uit een West-Siberisch, naar Oost-
Siberië gedeporteerd geslacht. Zijn prille jeugd
bracht hij door in Italië, te Odessa ging hij school.
Op zijn achttiende jaar begon hij te Moscou zijn
studie in de rechtsgeleerdheid. Na een schitterende
wetenschappelijke carrière en een beroeping aan de
universiteit Dorpat, ging hij echter op zijn dertigste
jaar naar München. Daar liet hij zich eerst in-
schrijven als leerling van de Acbe-school, vervol-
gens van de Academie onder Franz von Stuck. Al-
ras was hij in het kunstbedrijf ingeschakeld: 1902—
1903 een eigen kunstschool, tevens lid van de „Ber-
liner Sezession" en de „Salon d'Automne"; dan volgt
een jaar reizen naar Tunis en Kairuan; van 1908 tot



1912 is hij voorzitter der „Neue Künsüervereinigung"
te München. Om een later zo beroemd geworden
boek als „Ueber das Geistige in der Kunst" (1910)
te kunnen schrijven, moeten zeker in zijn atelier
diepgaande uiteenzettingen hebben plaatsgevonden.
1911 schildert hij zijn eerste abstracte schilderij.
Wat is er in die laatste jaren gebeurd? Hoe stond
het met de kunst? Waar stond Kadinsky?
Zij die het genoegen gesmaakt hebben naar Kan-
dinsky's lezingen te mogen luisteren, begrijpen welke
dramatische momenten zich in hem en in zijn kunst
hebben afgespeeld. En dat alles te München, later
de reactionairste stad der wereld, maar toentertijd
bezocht door mannen als Klee, Jawlensky, Franz
Mare, Matisse en zovele andere buitenlanders. Het
is de voorgeschiedenis van de absolute kunst, waarin
Kandinsky misschien de voornaamste plaats in-
neemt.
Zo vertelde hij, dat het hem gegaan is als zo vele
artistiek-gevoelige mensen: als men door de stad
wandelt, heeft men allerlei mooie fantastische ver-
beeldingen, die zo bijster eenvoudig blijken te zijn.
Probeert men ze later op het doek te brengen, dan
beginnen meteen de conflicten. Want al die nevel-
achtige verschijnselen en oversnijdingen vallen weg
en iets reëels, namelijk het eindigen van dat wat zo
nevelachtig zich voordeed, begint. Dit feit brengt
hetzij een vormprobleem met zich mede, of iets
anders, dat geen vormprobleem meer kent. Kan-
dinsky nu heeft maanden achtereen aan één schil-
derij gewerkt, een portret. Hij kon vaststellen, dat
de verf, onverwerkt op het palet, een veel sterkere
intensiteit had dan later als kleur, op het doek ge-
bracht. Bij dit portret van meer of minder natura-
listische betekenis, waar op grond van het sujet oog
bij oog en, netjes, wang bij wang geplaatst werd, had
de kleur nooit dezelfde intensiteit als voorheen de
verf op het palet. Teleurgesteld deformeerde hij op
een goede dag het sujet dermate, dat de kleur de
kracht kreeg van de verf op het palet. Wat hij maan-
den lang gezocht had, was opeens gevonden! Maar
was het nog een portret? En een portret van het
model? Zeker niet. Het ene oog stond lager dan het
andere, de kleur van de wang was op een andere
plaats gezet dan bij een „normaal" gelaat het geval
is. Doch het was het geboorte-uur van het onder-
werploze schilderij, van de abstracte kunst! En dat
geschiedde met her-waardering van de al lang ver-
moorde tweede dimensie, zonder impressionistisch-
virtuoos penseelbravour. Verschillende voorbeelden
of beter gezegd experimenten, zuiver „laborato-
riumwerk", gaven hem de bevestiging van zijn ont-
dekking. Het was de grote tijd van zijn „Improvisa-
ties" getitelde schilderijen.
Kandinsky had ook de weg der deformatie verder
kunnen gaan. Maar het was juist zijn verdienste,
dat hij niet langs de omweg van de destructie, zoals
de cubisten, de nieuwe beelding vond.
Hoe vaak is hem later het verwijt gemaakt een
„Verneiner der Erscheinungswelt" te zijn. Heden
weten wij, dat de absolute uiting positief kan zijn
als de natuur. De natuur hier — de absolute kunst
daar — beiden een creatief iets.
Het is zeker, dat de kunstenaar zich zelf van heel
veel mogelijkheden berooft door de ons omringende
tastbare wereld uit te schakelen. Want wanneer men
de spanning tussen schijn en wezen opgeeft, ver-
liest de kunstenaar een zeer grote prikkel voor de

omgang met de kunst. Maar waar het om gaat is
dit: in de plaats van deze conflicten zet de absolute
kunst iets, dat aan schoonheid gewonnen heeft en
wat men het wezenlijke van de schilderkunst kan
noemen: schoonheid en harmonie, maar in zuiver
picturale geest. Dus niets uitbeelden, wat reeds door
de hand van een schepper gegaan is.
Terwijl een Picasso altijd het conflict tussen schijn
en wezen bijbehoudt en daarin zijn taak ziet als iets
„mannelijks", iets „heroïsch", is Kandinsky de
eerste geweest, die zuiver en on-virtuoos de kleur
primair en alleen liet werken. Men heeft de nieuwe
kunst vaak onder de titel „de nieuwe optiek" laten
doorgaan. „Ne vous trompez pas, ne pensez pas que
vous „recevez" la peinture par l'oeil seulement. Non,
vous la recevez a votre insu par vos cinq sens." Men
geniet dus een oeuvre van de absolute kunst, niet
meer passief zoals een schilderij met een voorstel-
ling. Veeleer is de beschouwer met al zijn zintuigen
actief ingeschakeld.

In 1912 werd „Der blaue Reiter" opgericht en volg-
de de uitgave van het gelijknamige boek en de
toneelcompositie „Der gelbe Klang". 1913 „Klange".
(gedichten en houtsneden). 1914 terugkeer naar Rus-
land, professoraat aan de Academie te Moskou. 1919
directoraat van het „Museum für malerische Kul-
tur". 1920 professoraat aan de universiteit te Mos-
kou. 1921 oprichting der Russische academie van
wetenschappen en vertrek naar Berlijn. Van 1922
verbintenis aan het „Bauhaus" te Weimar (vier jaar
later naar Dessau verplaatst). 1923 vice-president der
„Société Anonyme" te New York.
1933 verliet hij Duitsland en vestigde hij zich te
Parijs.

Het oeuvre van Kandinsky is over de gehele wereld
verspreid. De voornaamste musea en collecties be-
zitten werken van hem, die getuigenis afleggen van
de rijkdom der hedendaagse kunst en laten zien, dat
de schilderkunst van vroeger, met haar voorstel-
lingen, niet meer volledig de uitdrukking is van
onze tijd.
Herlees ik de woorden van M. Seuphor: „Car pour
Ie créateur véritable l'art n'est pas un problème (il Ie
devient après coup pour Ie profane, pour l'élève et
quelquefois non moins pour l'artiste lui-même) mais
une facilité, une joie de tous les instants et dont
l'ectériorisation est une nécessité organique", dan
denk ik aan de laatste keer dat ik Kandinsky ont-
moette. Het was vier weken voor het uitbreken van
de oorlog op onze tentoonstelling „La Réalité Nou-
velle" te Parijs, te midden van zijn oeuvre. Hij en
zijn kunst, een synthese zonder problematiek. Een
créateur van 73 jaar met een élan vital en jeugdig-
heid, die gepaard gingen met een grote persoonlijke
charme.

Voor de vrienden van Kandinsky en zijn kunst mag
ten slotte worden vermeld, dat de drukker en uit-
gever Frans Duwaer, in 1944, kort voor zijn terecht-
stelling, de „Editions Duwaer" heeft opgericht, spe-
ciaal bestemd voor de absolute kunst. Twee boeken
zijn nog door hem verzorgd en in de illegaliteit gezet,
doch helaas door.de bekende omstandigheden niet
meer ter perse gebracht, wat thans zo gauw mogelijk
zal gebeuren. De reeks wordt geopend door Wassily
Kandinsky.
A'dam, Juni '45. VORDEMBERGE GILDEWART.



Wij ontvingen onderstaand briefje:
Redactie en Uitgeefster uan
„De Vn/e Kunstenaar".

Als U swcces met uva blaadje wilt hebben, dient U
het heel wat minder saai te maken. Een tikje leven-
digheid mag men van kunstenaars toch wel ver-
wachten.
Wij begrijpen dat het vroeger moeilijk was, maar nu,
in het volle licht werkende, moet U dit toch niet zo
heel moeilijk vallen.
Overigens hoede U zich voor het kauwen en her-
kauwen van politiekerigheden, dat brengt ons aan
het geeuwen. Politiek kan niet gemist worden, toe-
gegeven, maar dan recht op den man af en vooral
„kort en krachtig", geen sluipwegen!
Dat is ook overbodig, de namen van Bot en Romein-
Verschoor (eertijds voorzitter en secretaresse van de
mantelorganisatie, de B.K.V.K.) waarborgen ons een
radicale richting.

Enige belangstellenden.
We hopen ons voordeel te doen met de raadgevingen
van deze vrienden, die ons zo openhartig onze feilen
tonen. Maar we betreuren het dat zij niet hun namen
vermelden. Voor „in het volle licht werkenden"
kan er toch geen steekhoudende reden zijn anonieme
briefjes te schrijven. Of zit de reden voor dit ge-
heimzinnige gedoe in de laatste alinea?

In ieder geval ligt in die alinea de reden waarom
wij dit briefje publiceren, nu de schrijvers door het
verzwijgen van hun namen ons verhinderen door
een persoonlijk antwoord misverstanden uit de weg

• te ruimen. Tegelijkertijd willen wij verhinderen dat
er nieuwe legende-vorming ontstaat.
We verklaren dus: de Vrije Kunstenaar is op geen
enkele wijze een voortzetting van het orgaan van
de B.K.V.K. (Bond van Kunstenaars ter Verdediging
van de Kulturele Rechten), welke bond reeds voor
het uitbreken van de oorlog werd opgeheven. De
Vrije Kunstenaar is volkomen onafhankelijk van
die bond en zijn voormalig bestuur in Mei 1942 op-
gericht.
De B.K.V.K. is in 1938 door een reactionnaire re-
gering, aan wie alle strijd tegen de dreigende nazi-
invasie onsympathiek was, tot mantelorganisatie
van de C.P.N, verklaard en deswege voor ambte-
naren verboden. Die regeringsverklaring was een
(bewuste) leugen: de B.K.V.K. bestond en werd ge-
leid onafhankelijk van welke politieke organisatie
ook. Hij was echter bereid tot samenwerking met
alle organisaties en personen die, als hij, het enorme
gevaar van fascisme en nationaal-socialisme voor de
wereld onderkenden. Dat dit er niet zovelen waren,
was niet de schuld van de B.K.V.K
En ten slotte: welke politiek wij voorstaan hebben
wij in no. 2 van deze jaargang nog eens klaar en
duidelijk gezegd: een actieve, progressieve kunst-
politiek. Wij zijn bereid tot samenwerking met een
ieder die everftens zulk een politiek voorstaat en
hebben geen sluipwegen en geen anonimiteit van
node om onze opvattingen te verkondigen.

JAC. BOT.
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Irefiende aan:

REDACTIE:
Oaniel Willinkplein 21 a1", Amsterdam-Zuid
Alles betreffende abonnementen en admini-
stratie aan de

UITGEEFSTER:
N.V. Amstardamsche Boek- en Courant Mij.,
Singel 262, Amsterdam-C, lilro 329110.

DE JUISTE BEHANDELING
voor uw voeten door ervaren voetspeciallst

BAD- EN ZWEMINRICHTING
Heiligeweg 19 -Tel.32306

Inrichting voor voetbehandeling, massage,
manicure, hoogtezon, wratbe handeling,
enz. Voor ledereen toegankelijk. Adres
voor steunzolen Aanbevolen door H.H.
Doktoren. Inrichting geopend dag. 9-6
uur. Dinsdags na 1 uur gesloten. (3)

Abonnementsprijs: f 4.80 pet jaar; f 2.75 per half jaar: ooor de leden van een bijdeNed. Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars aangesloten per.
respectievelijk f 3.60 en f2,25. Bij inning worden deze prijzen verhoogd met f 0.25 voor administratie- en incassokosten. Losse nummers: f 0.25 per ex.



AANMELDINGSFORMULIER
voor een abonnement op

„DE VRIJE KUNSTENAAR"
•
Aan de Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij
Singel 262, Amsterdam-C,

Wilt U mij noteren voor een abonnement op „De Vrije Kunstenaar"

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Voor mij bedraagt het abonnementsgeld ( 3 6Q per jaar t 2'25 per half jaar

per -r '—ie voldoen. Ondertekening:



DE VRIJE KUNSTENAAR

UITGEVER:
Amsterdamsche Boek- en
Courantmaatschappij
Singel 262, Amsterdam-C.
Postgiro 329110, Tel. 47674

ABONNEMENTSPRIJS:
ƒ4.80 per jaar; f2.75 per half-
jaar. Voor leden van een bij
de Ned. Fed. van Beroepsver,
van Kunstenaars aangesloten
vereniging respect, f 3.60 en
f 2.25.
Bij inning worden deze prijzen
verhoogd met f 0.25 voor ad-
ministratie- en incassokosten.

Frankeren
als

briefkaart

Aan de

N.V. Amsterdamsche Boek-

en Courantmaatschappij

Singel 262

AMSTERDAM-C.
K 1BI


