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Een plan.
Niemand onder degenen die enigszins ter zake
kundig zijn, zal beweren dat de verhoudingen in
de kunstwereld, zoals die vóór 1940 bestonden,
ideaal waren. De kunstenaars zelve waren vrijwel
hopeloos verdeeld, zowel naar algemene doelstelling als naar inzicht hoe zulk een doelstelling
het best bereikt zou kunnen worden. In bijna ieder
kunstberoep bestonden tal van organisaties, die
ieder voor zich er naar streefden, dé organisatie
te zijn. Hoewel meestentijds, vooral bij de beeldende kunstenaars, geboren uit een streven om
aesthetjsch gelijkgezinden bijeen te brengen, leidde
de ontwikkeling er toch toe, dat de meesten dier
verenigingen er naar gingen streven in bepaalde
mate een beroepsvereniging te zijn, d.w.z. een vereniging die de aesthetische zowel als de economische belangen van haar leden zou behartigen.
Uitteraard kon ieder dïer verenigingen, juist door
, haar grote aantal, slechts een beperkt aantal beroepsgenoten omvatten en een beperkt gebied
bestrijken. Behalve tot een grote versplintering der
onder de kunstenaars levende organisatorische
krachten, waardoor een bepaalde moeheid en warsheid van iedere organisatie in de hand werd gewerkt, leidde deze veelheid van organisatie maar
al te veel tot onderlinge concurrentie, juist daar
waar eenheid van doelstelling en optreden zozeer
geboden was. 'Men kan en zal ons ook tegenwerpen,
dat er reeds voor de oorlog een streven merkbaar
was om tot een zekere samenvoeging of althans
tot verbinding der verschillende organisaties in een
bepaald beroep te komen. Zo kan men erop wijzen,
dat in de muziekwereld omstreeks 1920 de Federatie van Nederl. Toonk. Vereen, is opgericht,
welke in 1940 nog bestond en waarin zo niet alle,
dan toch de belangrijkste verenigingen van muziekbeoefenaren samenkwamen; men kan ook wijzen
op de plaatselijke en landelijke fedetaties van beeldende kunstenaarsverenigingen. Men kan verder
gaan en terecht zeggen, dat juist in 1940 e*en fusie
tot stand kwam van de drie bestaande verenigin-

gen van bouwkunst-beoefenaren, .die alle als
beroepsorganisatie optraden en dat verder in dat
zelfde jaar in de N.O.K. een overkoepelings-instantie verrees, waarbij zich alle kunstenaarsorganisaties konden aansluiten en dat veelal ook
deden. Wij zullen dit alles zeker niet ontkennen^
en zullen hier ook laten rusten het feit, dat zowel"
de uit de fusie der architecten-verenigingen herboren Bond van Nederlandse Architecten als de '
Nederlandse Kunstenaars Organisatie (N.O.K.) onmiskenbaar de tendênzen in zich droegen van de
tijd (na Mei 1940) waarin zij onstonden, d.w.z:
misschien nolens volens — maar dat laten wij hier
rusten! — sporen van de autoritaire opvattingen
die toen reeds hun schaduw vooruit wierpen, bevatten.
Maar ook al erkent men dit alles en wij hebben
geen enkele reden het te ontkennen, dan nog blijft
het feit bestaan, dat geen einde werd gemaakt
aan de nodeloze veelheid van organisatie, de grote
versplintering va'n krachten, de onderlinge concurrentie-zucht, de onklaarheid over wat wel en
wat niet beroepsorganisatie was en over de vraag,
wat nu de eigenlijke taak v"fen een werkelijke beroepsorganisatie behoorde te zijn en van een overkoepelingsinstantie dier organisaties.
Doch met het aanduiden van de gebreken der
organisatorische toestanden onder de kunstenaars,»
doen we eigenlijk niet anders, dan het belichten
van een der verschijningsvormen van ^en groot
maatschappelijk gebrek: de miskenning van de
sociale positie van den kunstenaar en van de betekenis van zijn productie voor het geestelijk wel"zijn van het volk, d.w.z. van de gemeenschap.
Want hierin, in het onbegrepen blijven van de
plaats en van de taak die de kunstenaar in een
gezonde samenleving in te nemen en te vervullen
heeft, in het niet deel- worden van het cultureel
bezit van "gans het volk van de prestaties des
kunstenaars, ligt de diepere, maar werkelijke oorzaak van de verwarring, niet alleen van die op
het gebied van de kunstenaarsorganisaties, maar
ook van die in de betrekkingen tusschen de kunstenaars en de consumenten van- zijn productie.
Die consumenten bleven in het voorgaande tijd-

perk al te veel beperkt tot de dunne laag van
hen, die zich de weelde (ja, kunst was nog altijd
een weelde-artikel!) der kunstgenieting konden veroorloven. En deze laag had eerder de neiging
dunner dan dikker te worden. Men zal ons tegenvoeren, dat juist in de laatste decennia grote lagen
der bevolking meer en meer deel gingen hebben
aan de kunstgenietingen. Ten eerste was dit meer
schijn dan werkelijkheid en ten tweede, en daar
komt het juist op aan, werd daarmede de kunst
nog niet tot werkelijk cultuurgoed van het volk,
in zijn totaliteit. Immers genieting van kunst in
concertzaal gf op tentoonstelling (hoeveel bleef bij
die „genieting" onbegrepen en onverwerkt?) is nog
heel iets anders dan de inspirerende factor te zijn
in de kunstproductie zelve. En alleen als d,at het
geval is, als de kunst waarlijk gedragen wordt
-door de inspirerende kracht van een volk, wordt
de kunst zelve deel van het volk, komt de directe
verbinding van kunstenaar en volk tot stand.
Een beschouwing over de oorzaken, die in de
laatste honderd, misschien hqiiderdvijftig jaar geleid hebben tot de vervreemding tussen kunst en
volk ern ove'r de factoren, die tot nu toe de opheffing dier vervreemding hebben belet, zou ons
verre voeren buiten het bestek van dit artikel.
Waar het ons om te doen was is de vraag te
stellen: Als het bovenstaande juist is, hoe kan en
hoe moet het anders? Hoe kunnen wij, kunstbeoefenaars, er zelve toe medewerken, dat niet alleen
de ons toekomende plaats in de samenleving verkregen wordt, maar ook bereijken, dat de verbinding tussen volk en kunst weer levend wordt
en daardoor de kunst weer deel van het geestelijk
leven van geheel het. volk? .v
De nazi-bombarie»neeft al de kunstenaarsorganisaties zoals die voor 1940 bestonden of nog in
1940 zich vernieuwden of werden opgericht, of
weggevaagd óf ontmand en verder wat er goeds
'was aan zelfbeschikkingsinstituten op h/et gebied
der kunst doen verdwijnen of verschrompelen. Wat
er onder het beheer van de heren met de roofgrage handen zal overblijven van de kassen en bezittingen der verenigingen, we weten het niet.
Wel weten we, dat door het hopeloos gehannes
der nazi-instanties alle organisatorische banden zijn
losgeslagen. Dit alles is een groot verlies, doch
het heeft het voordeel, dat ,we na de oorlog met
een schone lei kunnen beginnen. Beschrijven we
haar goed!
Het wil ons voorkomen, dat soortgelijke gedachten als in het voorgaande zijn ontwikkeld ook
leidend zijn geweest bij het opstellen van het plan,
dat wij in ons vorig nummer beloofden te zullen
bespreken. Een plan! Meer dan een plan is hetgeen we hier bespreken uiteraard nog niet. Maar

we menen reden te hebben te vertrouwen, dat vele
kunstenaars na kennisneming van dit plan bereid
zullen zijn het te ondersteunen en hun schouders
te zetten onder de verwezenlijking ervan. Althans
van dat deel ervan dat door de kunstenaars zelve
en zonder hulp van anderen verwezenlijkt kan
worden. Want het plan, dat zich aandient onder
de titel „Beschouwingen over het. vraagstuk van
de opbouw_ en organisatie van het Nederlandse
Kunstleven", omvat ook een ander deel, dat stellig
niet, zoals de ontwerpers zelve laten uitkomen,
zonder de hulp en medewerking van andere bevolkingsgroepen en bovendien van parlement en
regering verwezenlijkt kan worden. Dit tweede deel
is stellig niet minder belangrijk dan het eerste, ook
niet voor de kunstenaars. Doch het omvat meer
dan de kunstenaars uit en met eilgen krachten
kunnen voortbrengen. Dit geldt echter niet voor
de eigenlijke organisatie van de kunstenaars zelf,
zoals die in het plan ontwikkeld wordt. Deze zal
stellig, wanneer alle krachten worden verzameld
en -de kunstenaars bereid zijn onderlinge haarkloverij en kleinzielige eigengereidheid terzijde te
schuiven, door eigen krachten op te bouwen zijn
en snel kunnen worden tot een lichaam, dat in
staat is alle artistieke en economische belangen
van de kunstenaars te behartigen.
De ontwerpers varj het plan denken zich een
enkele, alle beroepsbeoefenaren omvattende organisatie in ieder beroep. Een verplicht lidmaatschap
wijzen zij, die zich op een zuiver democratisch
standpunt willen stellen, af. Ook erkennen zij de
mogelijkheid en zelfs de noodzakelijkheid, dat naast
de beroepsorganisaties andere kunstenaarsorganisaties kunnen bestaan, b.v. ter propagering van
bepaalde aesthetische ideeën of ter samenvoeging
van politiek of religieus gelijkgezinden. Deze organisaties zullen dan echter de behartiging van de
algemene beroepsbelangen moeten overlaten aan
de algemene beroepsorganisatie. Er wordt in het
plan gedacht aan acht zulke organisaties, die alle
tesamen komen in een overicoepelingsinstantie, die
Raad van Kunstenaars wordt geheten. De taken
die deze Raad worden toegedacht zijn vele. De
voornaamste zijn die, welke nodig zijn om te komen
tot coördinatie van de a l g e m e n e kunstenaarsbelangen, waaronder ook te rekenen zijn die van
pensioenering, stichten van weduwen en wezenfondsen, steun aan behoeftige kunstenaars en meer
van dergelijke sociale maatregelen. De ontwerpers
zijn er zich blijkbaar van bewust, dat voor het tot
stand brengen van deze sociale voorzieningen in
het belang van de kunstenaars, de hulp en medewerking van de overheid onontbeerlijk zal zijn en
laten dan ook de mogelijkheid open voor overheidstoezicht bij de -vervulling van die taken van de
Raad, waarbij met overheidsgeld gewerkt wordt.

Zij laten overheidsdeelneming ook mogelijk bij wat
zij mede als een der belangrijkste taken van de
Raad (te vervullen samen met door de beroepsorganisaties te benoemen commissies) zien, n.l. de
werkverdeling onder kunstenaars, en wel voor
zover, deze werkverdeling overheidsopdrachten betreft. Bij deze taak zal trouwens ook de inschakeling van particulieren en vertegenwoordigers van
opdrachtgevende coöperaties, die stellig, naar mate
de ordening voortschrijdt zullen toenemen en aan
invloed winnen, wel nodig blijken. Maar afgezien
van deze mogelijkheden en noodzakelijkheden,
willen de ontwerpers gestreefd zien naar een zo
volkomen mogelijke zelfstandigheid van de beroepsorganisaties en hun/Raad van Kunstenaars, opdat
deze lichamen vrij blijven van politieke en religieuse beinvloeding. Wij achten dit streven naar
zelfstandigheid een der beste eigenschappen van
het plan, ook al omdat het aansluit op een der
meest op de voorgrond tredende eigenschappen
der Nederlanders: de zin voor onafhankelijkheid
en op de behoefte naar baas in eigen kring. Bovendien'past het zich aan bij de oude, gewende organisatievormen en breekt aldus niet nodeloos af
wat geen afbraak behoeft.
Wij volstaan voor het ogenblik met deze korte
schets van het voorgestelde stelsel van beroepsorganisaties. We stippen nog slechts aan, dat ook
aan een goede spreiding der organisatie over het
land gedacht is.
Wij stellen ons voor in een volgend artikel
een schets "te geven van de gedachte organisatie
van het „kunstleven" en in dat verband wellicht
ook enige aandacht te wijden aan de over een
vijftal hoofdstukjes verdeelde eigenlijke inleiding
tot het plan. Wat wij in het bovenstaande hebben
kunnen geven is uiteraard slechts een korte samenvatting. Meer zullen we ook in een nader artikel
niet kunnen geven. In het geschrift zelve worden
de gedachten, die aan de voorstellen ten grondslag liggen, weliswaar met de beknoptheid, die
een altijd nog min of meer illegaal geschrift vereist, maar toch uitvoerig genoeg ontwikkeld. We
bevelen het onze vrienden die het in handen
mocht komen dan. ook een zorgvuldige lezing en
overweging aan. Laat men er echter voor waken
dat het niet in de handen van den vijand geraakt.

•

Brandarisbrief.

Dat de dagen van onze vijanden geteld zijn,
beseft nu langzamerhand wel ieder die niet ziend^
blind is. Daarom verwondert, ja hindert het ons
bijna, dat w.ij genoodzaakt zijn onze brief ditmaal
aan twee verschijnselen te moeten wijden, waar- '
van wij gehoopt hadden, dat onze landgenoten en
collega's ze reeds geheel verdisconteerd hadden:
Daar is dan, ten eerste, de wat verbijsterende
vlaag van ter elfder ure opgewarmd pacifisme, die
nu uit deze hoek, dan'weer uit die hoek aanwaaien
komt en die er ons feitelijk van wil overtuigen,
dat lijdelijk toezie1!! bij de worsteling der grote
volken ons zou sieren en onze zaak zou dienen.
En ten tweede zijn er de, eveneens ontijdig opgewarmde, stinkende kliekjesvanhetKultuurkamermaal, die hier en daar twijfel doen ontstaan 'of dit
gerecht in April 1942, toen het pas klaar gemaakt
was en nog niet zo hinderlijk stonk voor wie geen
fijne "neus hadden, maar niet opgegeten had moeten worden. Op deze twee verschijnselen zullen
wij hier dus nader ingaan.
Pacifisme. Afkeer van alle geweld. Schone woorden, die eens nog schonere begrippen dekten en
hopenlijk binnen afzienbare tijd weer met fecht
dekken zullen — de meesten van ons zagen in hen'
hun geloof in het leven weerspiegeld. Maar er
kwam een Mei 19-40, en voor wien toen al niet
was gaan inzien, dat wie zich niet weerbaar toonde
nog genadelozer onder de voet gelopen werd dan
wie zijn leven en vrijheid duur durfde te verkopen,
werd toen wel duidelijk, dat allen die enigszins
weerbaar waren of worden konden, zich met alle
kracht en alle overleg zouden dienen te verzetten.
Natuurlijk is niet ieder een held of een martelaar
in de dop, maar ook wie terzijde staat kan toch
begrip tonen te bezitten voor wat er in het strijdperk door gelijkgezinden verricht wordt. Dit dachten wij! Maar nu vernemen wij telkens stemmen
die het even erg noemen, dat Duitsland gebombardeerd wordt als dat Rusland of Engeland aangevallen wordt door vijandelijke vliegtuigen. Dit
is ontzettend, maar hoe komt er anders ooit een
einde aan deze gruwelijke oorlog? Die er hun afkeer over uitspreken wanneer landgenoten hun
leven wagen om op iedere wijze die taaar mogelijk blijkt de gemeenschappelijke vijand afbreuk te
doen. Sterven er landgenoten, dan wordt hun een
vaag-Christelijke afscheidsgroet toegezwaaid, met
de toevoeging dat er anders niets voor hun te
doen is. JaweK zeggen wij — wij zouden het ^n
die verzandde oren snauwen willen -— er is wél
wat te doen: de opengevallen plaatsen dienen ingenomen te worden door anderen! En wie dat
niet kan of niet durft .— opzij! In-de-weg-lopers
kunnen wij nu minder dan ooit gebruiken. Laten

die maar wantjes gaan breien voor de leden van
de luchtbescherming of iets dergelijks, maar laten'
ze hun op- en aanmerkingen voor zich houden!
}&fat willen die lieden eigenlijk? Wij zijn er van
overtuigd, dat zij oprecht verlangen naar het einde
van alle gruwelen, die ons omringen, maar hoe
denken zij eigenlijk dat dit einde verhaast zal kunnen worden? Wachten zij op een soort druk-opde-knop wonder, dat de harten en hoofden der
barbaarse vijanden verlichten zal, zoodat zij met
een zucht van verlichting de wapens neer zullen
leggen? Zo naief zullen die weimenende heren ook
wel niet zijn. Wij nemen aan, dat zij everjgoed
beseffen als wij dat doen, dat zéér vele vijandelijke
steden platgebrand zullen moeten worden, alee'r
het tol het besef van het volk van het vijandelijke
land do,orgedron,gen zal zijn, dat zij een. eind dienen
te maken aan de talrijke slechte en verloren elementen onder hen. Gruwelijk is dit alles, maar
iedere keer als wij ons een ogenblik mee dreigen
te laten slepen door ons afgrijzen van alle elfendt
die over het vijandelijke land neerkomt, dus onvermijdelijk ook over vele onschuldigen, dienen
wij ons bewust het lot voor ogen te stellen der
talloze onschuldige mannen, vrouwen en kinderen,
die in ons land en in alle bezette gebieden gedurende de laatste jaren op de schandelijkste en
gruwelijkste wijze gekweld en vermoord werden.
En wanneer die prekende heren het daar in hun
hart mee eens zijn — wat wij eigenlijk geloven! —
waarom spreken, zij dan zoals zij nu doen? Rondwjg gezegd maken zij op ons de indruk huichelaars
te zijn, die anderen graag hetf vuile werk willen
laten doen, zelf hun handen in onschuld blijven
wassen om straks, als alles naar wens verlopen
zal zijn, te zeggen: viezerikken zijn het, dat hebben
we toch altijd al gezegd! Er wordt van die zijde
zo graag met bijbelse termen en voorbeelden geschermd. Nu is voor ons de bijbel ook niet helemaal een gesloten boek, en wij herinneren ons
daarin gelezen te hebben hoe Jezus dé woekeraars
de tempel uit sloeg en niet, dat hij hen eerst beleefd verzocht een andere standplaats uit te zoeken!
—- Pacifisten, wij kunstenaars kunnen wel niet
anders zijn. Ons werk bloeit pas waarlijk in vredestijd, maar wij dienen voldoende begrip voor de
realiteit te hebben om te beseffen, dat wij door
de zeer bittere pil van de totale oorlog heen
zullen moeten bijten, wanneer wij iets willen, bereiken, dat op een totale vrede gelijken zal. Wij •
dienen de waarheid te beseffen die er in het oude
spreekwoord schuilt: zachte heelmeesters maken
stinkende wonden! Elders in dit nummer zult U
dit, helaas zo belangrijke en actuele, onderwerp
van een andere zijde belicht zien.
• y >
De Kultuurkamer. Kort na het verschijnen van

ons vorig nummer zagen wij ons genoodzaakt een
vlugschrift te verspreiden over de stuiptrekkingen
van dit gedrocht, die voor sommigen gevaarlijk
schenen te worden. Gevaarlijk echter alleen, wanneer het gelukken zou weifelmoed in onze gelederen te verwekken. Wij waren daar namelijk
niet geheel'en al gerust op. Psychologisch is het
immers wel verklaarbaar, dat velen, in slaap gesust door het maandenlange zwijgen van de Kultuurkamer, opgeschrikt werden toen men in den
Haag plotseling flink scheen te gaan willen doen.
Lieden die men handelsreizigers van dit lichaam
of wel agents-provocateurs zou kunnen noemen,
bezochten een aantal kunstenaars die aanvankelijk
aan hun „meldingsplicht" voldaan hadden, maar
daarna formeel geweigerd hadden het zogenaamde
„jodebriefje" te ondertekenen. Waar geld en goede
woorden niet voldoende bleken om hen alsnog in
het gilde ,te drijven, volgde een schriftelijke bedreiging, die ten slotte nu en dan uitliep op een
„werkverbod" en een dagvaarding in optima forma
om voor Je „Tuchtraad van de Kultuurkamer" te
verschijnen. Beseffen wij wel voldoende, dat dit
geen storm is die gaten zal kunnen slaan in de
dijk van onze vastberadenheid, maar één die te
borrelen staat in een wastafelglas? Wij ^herhalen
nog eens wat wij in bedoeld vlugschrift zeiden:
houdt U formeel aan de bepalingen, ons .door de
overmacht opgedrongen, door Uw werk niet in
het openbaar te verhandelen of ten toon te stellen
en blijft verder kalm. De jongeren onder ons lopen
Zeker niet meer gevaar naar Duitsland gezonden
te worden,- dan wanneer zij gildelid zouden zijn.
Wij weten nu immers langzamerhand wel, dat de
nazi's alle kunst en cultuur! aan hun lompe laarzen
lappen als het er op aan komt, nog meer werklieden te proppen in hun onmetelijke fabrieken,
waar zij kunnen zien hoe de tijd te doden als er
geen voldoende materiaal om te verwerken blijkt
te zijn, of gedood te worden door de bommen van
onze bondgenoten. Dit alles zijn dingen, die buiten
de Kultuurkamer. en buiten de kunst om beslist
worden. Houdt Uw hoofden koel, richt al uw
kracht en energie op uw eigen werk en zo mogelijk op de hulp, die U aan de strijdende legers
der bondgenoten kunt verlenen om de vervloekte
nazi's uit uw midden, uit uw land, uit de gehele
samenleving te verdrijven. Zonder een vaste overtuiging kan ook .het grootste en best uitgeruste
leger op den duur niets bereiken, maar aan de
andere kant kan in geval van nood een klein volk
zonder leger door zijn vaste overtuiging zijn vijanden
onnoemelijk veel .afbreuk doen. Aan ons om dit
te bewijzen! sWeg met de nazi's, uit ons werk, uit ons land!"
uit onze samenleving. Tegenover de totale oorlog
stellen wij het totale verzet.

Moord ?
Als een wereldje apart heeft zich gedurende de
oorlogsjaren in ons vaderland een groep menschen
gevormd, die verbeten de strijd tegen de overmachtige vijand voert en volhoudt. Een groep die,
ondanks de mokerslagen die er voortdurend op
neerdalen, ondanks de zeer vele slachtoffers die er
onder hen vallen, verbeten stand houdt, Menschen
die, haast zeker wetend, dat vandaag of morgen
het uur komt, dat de Gestapoklauw hen vat, niet
aan wijken denken, maar rustig voortgaan hun
plicht te doen.
Voor het overige hopen zij niets vuriger, dan
zou gauw mogelijk hun normale werk in een normale maatschappij te mogen hervatten.
Het stemt' ons daarom zeer bitter, plotseling in
enkele illegale bladen groepen uit deze wereld
naar buiten — aan de rest van Nederland — voor.gesteld te zien als een groep psychopatische moorden brandmaniakken, ontspoorde lieden, die van de
gelegenheid gebruik maken, hun instincten uit te
leven, en in de toekomst wel niet meer in een
ordelijke samenleving te gebruiken zullen zijn.
Dit lijkt haast op verraad, verraad in een wereld
-waarvan alle leden op elkanders volle moreele en
materieele steun aangewezen zijn. Wij hebben hier
speciaal het oog op het hoofdartikel van Vrij
Nederland van 28 Augustus, waarin als hoogtepunt van schrijverij in bovenbedoelde geest van
een bepaalde groep (de Raad van Verzet) gezegd
wordt, dat hun gezag nergens anders op berust
dan op het feit dat deze lieden een, revolver bij
zich dragen en zich uit de voeten kunnen maken.
(Het is of Seisz Inquart aan het woord is!) Wij
hebben noch met Vrij Nederland, noch met de
Raad van Verzet, of met het Nationaal Comité
— dat verderop in hetzelfde nummer noodeloos,
nutteloos en o.i. onverdiend belachelijk gemaakt
wordt — nauwere banden. Wij geloven dus objectief tegenover het geheel te staan, en wij vertrouwden onze oogen niet, toen wij deze laffe
insinuatie lazen.
Laf en geraffineerd, want het is een poging om
de brave burger van afschuw en minachting voor
deze en soortgelijke groepen te vervullen, zonder
dat naar het inzicht van den beschuldiger (daarvan zijn wij overtuigd!) werkelijk iets minderwaardigs van hen gezegd kan worden. Men kon slechts
door een handig zinnetje suggereeren. dat het niet
veel zaaks is. Want wat blijft er bij nadere be*
schouwing van deze vet - gedrukte beschuldiging
.over? Dat de heeren revolvers bij zich dragen...
Weet V.N. dan niet, dat er al heel veel zedelijke
moed voor noodig is om met zoo'n ding op zak
'te loopen, waar duizenden al rillen van angst als

er toevallig een exemplaar van V.N. bij hen in
de bus gestopt wordt? Dat de heeren zich snel
uit de voeten weten te maken ; :. Dit is wel het
misselijkste verwijt, dat men hen maken'kan. Met
waarachtig -evenveel recht zou men de heeren van
V.N. kwalijk kunnen nemen, dat ze anonieme artikelen schrijven. Bovendien schijnt dat zich snel
uit de voeten maken niet altijd te lukken en in dat
geval is het lot, dat de daders der aanslagen wacht,
niet moeilijk te raden.
;

Tenslotte dat de heeren hun revolvers gebruiken... De brave burgers, wier eenig streven er
in bestaat de oorlog zoo goed mogelijk langs zich
heen af te laten glijden, de angstigen, die zelf niet
mee durven doen en dus naarstig zoeken naar
kleineering van hen, die wel actief zijn, de zwarte
handelaars, die alleen maar wat wagen als er grof
geld valt te verdienen, zij allen zullen vol instemming V.N. toeknikken.
Nette menschen schieten immers niet, als hen
dat niet door een kapitein bevolen wordt en ze
dus de verantwoording zelf te dragen hebben. Dan
is het moord en de daders zijn moordenaars.
Weliswaar is het grappig, als er weer zoo'n NSBer
wordt opgeruimd; maar het blijft moord. Echt
vuil werk, dat misschien gedaan moet worden,
maar dat de daders bezoedeld. Tegen dit valsch
sentiment, op angst of op zijn best op wanbegrip
gebaseerde oordeel over menschen, die hun leven
wagen en geven, teneinde hJn Vaderland en hun
landgenooten te dienen, kan niet scherp genoeg
worden opgetreden.
Wij zijn niet voor het links en rechts neerschieten van tegenstanders, wij keuren het dooden
ook njet goed, wanneer het een wraak- of strafoefening betreft, hoewel dit soms wel begrijpelijk
Is. Ook leden van de Duitsche weermacht zijn
taboe, zelfs Duitschers in het algemeen. Ten strengste dient echter opgetreden te worden tegen de
Nederlandsche verraders en spionnen, tegen de
schurken die a raison van zooveel per hoofd de
besten onder ons aan hu^n beulen uitleveren, tegen
de Jodenjagers, die de straten onveilig maken en
mannen en vrouwen' tegen vast tarief aan de el-'
lende, aan moordenaarskamijen en sterilisator prijsggven, tegen de pseude-onderduikers en valsche
papieren leveranciers, die hun gastheeren en beschermelingen verkoopen en ten onder brengen,
tegen de indringers in de organisaties, die met
ieder begrip van eer spotten om inniger contact
met hun aanstaande slachtoffers te verkrijgen.
. Mag men tegen dit tuig slechts dreigend de
vinger opheffen en afkeurend het hoofd schudden?
Mag men één schurkenleven sparen als, hierdoor
tientallen levens van onschuldigen en patriotten

verloren gaan? Pit ware toch waanzin, dit ware
toch een misdadige oudewijven moraal? Een dolle
hond maakt men At, de wezens waar het hier om
gaat zijn ferger, slechter en gevaarlijker. Weg met
hen!
Wij begrijpen niet, wat V.N. bezielde, toen het
zijn boven besproken artikel publiceerde. }alpusie
de métier? Hoogere politiek? Wij weten echter
wel, dat het in breede lagen weldenkende Nederlanders een zeer ongunstige indruk gemaakt heeft.
Wij betreuren het zeer een blad aan te moeten
vallen, dat ongetwijfeld groote verdiensten heeft,
en onder moeilijke omstandigheden veel heeft bereikt. Wij meenen echter in dit geval niet anders
te mogen handelen.

Groot-Nederland onder piratenvlag.
Sinds de Julimaand van dit jaar vaart het maandschrift Groot-Nederland onder de zwarte piratenvlag van een nazi-redactie. Of eigenlijk is dit beeld
niet juist: voor de schijn wappert de oude vlag
nog aan de mast, maar de bemanning wordt gevormd door dat sociale uitschot, dat het van bedrog
moet hebben, om het zachtzinnig uit te drukken.
Men moet respect hebben voor de tactiscbe
vaardigheid, waarmee de tot nog toe bestaande
redactie kans heeft gezien, de hachelijke wateren
van het bezettingsgetij te bevaren. Links en rechts
hebben de zeeschuimers, die ook op het gebied
der cultuur niet van eigen arbeid, maar van plundering leven, op de loer gelegen, om ook dit
laatste anti-fascistische commando van de brug te
schieten. Dit is nu gelukt, dank zij 'de latente
medewerking van een laksen uitgever, die al maanden geleden de eer aan zich had moeten Ifouden
en stopzetting bewerken van het blad, aan welks
verleden «fcich de respectabele namen van Couperus, Cyriel Buysse, Frans Coenen en — recenterwijs — van Greshóff en Vestdijk met deugdelijke
kfank en glans verbinden.
Thans zijn de piraten, men hoeft niet te twijfelen dank zij welke manoeuvres, meester op dit
schip. De schijn, dat er alleen maar kapiteinswisseling plaats heeft gevonden en dat het schip
het schip is gebleven, zal niemand bedriegen. De
•redactie (waarom eigenlijk,' Dietse heren, geen
„opstelraad"?) gevormd door illustere persoonlijkheden als N. Lindt, J. A", van der Made en S. B.
Mötiderman (sit nomen omen) vormt een triest
bewijs voor de' kwalitatieve veranderingen, die in
het blad hebben plaats gegrepen; medewerkers van
het troebel en schunnig soort als Gerard Wijdeveld,
Frans Hannema en Henrik Scholte verlevendigen
onze vooropstelling, dat de zeeschuimerij op cultuur
en bovenal op nationaal fatsoen thans hoogtij

viert. Heeft men niet de moed, een eigen tijdschrift
te stichten? Staat de Kulturkammer niet klaar met
papiertoewijzingen en honorarium-garanties? Neen,
het is makkelijker, op naam en economie van anderen te teren. Van een dergelijk soort Germaanse
eer en trouw weet S.S.-man Van der Made ongetwijfeld meer te vertellen: hij is aan het Oostfront
geweest, om tegen de vijanden der avondlandse
beschaving te strijden, en treedt thans op in de
rol van „spookkapitein": niet alleen is hij zelf eert
revenant van het zieligste soort (mannen als hij
hoorden gesneuveld te zijn), hij bezweert ook nog
eens in een stuntelig stuk proza de schim van
Uilenspiegel, .ongetwijfeld * in navolging ,van de
valse geuzenromantiek, waarop ons zijn soortgenoot
en Kammer-collega Eekhout al eens heeft onthaald
En wat te zeggen van den heer Hendrik
Lindt, voormalig sociaal-democratisch redacteur
van( het "voormalig sociaal-democratische „Volk",
die lang en breed orakelt over een nieuwe theateren filmkunst, welke in het Frankrijk van Pétain
gevoerd heet te worden tegen de uitingen van
„destructieve geest", welke vóór 1940 de oude
Franse film beheersten..".? Wij herinneren ons
met enige walging en verlegenheid de literairpathologische pornografie, waarmee de heer Lindt
ons placht te verrassen, voor de aéra der Europese
bewustwording hem in Mei 1940 blijkbaar zodanig
bezielde, dat hij nu historische romans schrijft, die
nog slechter zijn dan zijn vóór-Germaanse producten. Over „destructieve geest" gesproken! Men
kart dit menselijk bederf hoogstens signaleren: wie
zich er langer dan enkele seconden mee ophoudt,
verontreinigt zich nationaal en cultureel. Niet meer
dan signaleren doen wij voor de rest ook het
artikel van den tweeden S.S.-man, wiens bijdragen
de nieuwe inhoud van Gr. N. opsieren, en wel
Nico de Haas, het redactionele weerhaantje van
het S.S.-blad „Storm". Hij ontleent blijkbaar meer
aan de (tijdelijke) autoriteit van zijn partij-insigne
dan aan degelijke kunstcritische kennis de treurige
moed, ons een beeld op te hangen van de bezinning op levenseenheid des heren beeldhouwers
Johan Polet, welke ook al „Grieks-Germaans" heet
te zijn en waarin, goddank, „de oerwaarden van
de Afrikaanse en Mexicaanse plastiek" zijn overwonnen — (de twijfelende lezer vraagt zich af, of
dit soms geschiedt is op de dag, toen deze Herr
Kulturrat zijn karakterloos gecoquetteer met linkse
denkbeelden liet schieten, om al zijn kaarten op
Hitler te zetten?)
Maar ach, waarom zouden heren redacteuren,
medewerkers en vrienden van het gestolen maandschrift beoordelen volgens artistieke of literaire
maatstaven, die onder mensen van smaak, van beschaving en creatieve talenten gelden, en waaraan
deze nazi's — als steeds — niet reiken, al tilt men

ze van de grond op? Zij hebben zich reeds onmogelijk gemaakt volgens de eenvoudige norm, die
in een oorlog als deze redelijk vooropstaat: die
van eergevoel, vaderland, loyaliteit aan eigen volk.
.Zij hebben zich door hun naasting van GrootNederland vergrepen aan geestelijke eigendom en
tradities, die zij met hun Kulturzwadder alleen
kunnen onteren. Zij vormen voor de zoveelste
maal in deze oorlog het typisch voorbeeld van mislukkelingen en ziekelijk-eerzuchtigen, die er volgens
de weg van eigen kracht niet kunnen komen en
in wie het jakhalzenbloed zo sterk schreeuwt, dat
zij bij de keuze tussen eigen, oorspronkelijk initiatief óf roof zonder schroom de laatste kiezen.Tot wederziens, mijne heren... op de dag der
grote schoonmaak!
C r i t o.

De Heeren onder elkaar.
In „De Storm" van 11 Juni j.l. verscheen een
anonym stuk onder den titel „Parasiten van dé
volkskultuur" waarin'de heer en mevrouw van der
Ven-ten Bensel op zijn stormsch aan den kaak
gesteld werden naar aanleiding van hun kort te
voren verschenen boek „De volksdans in Nederland". — „Parasitair gebeunhaas", „schijnheilige,
quasi-voHcsche, pseude-wetenschappelijke geesteshouding", zelfverheerlijking om aan de Nieuwe
Orde even sappig te verdienen als aan de oude",
„relaties met mantelorganisaties der vrijmetselarij
en joodsche instellingen", „joods-maconnieke proselieten'1, „bespotting van alle levende kuituurwaarden van het Noordras'' •— ziedaar een keuze
uit het critisch arsenaal van den schrijver van dit
fraais.
Het schijnt enkelen broeders in de leer zelfs
wat te kras te zijn voorgekomen. Althans prompt
verscheen in Vova, veertien dagen later een stuk,
getiteld „Om der wille van het fatsoen", waarin
de, eveneens anonyme schrijver het ojlnam voor
den „niet-nationaal-socialist" van der Ven, niet
zoozeer omdat de Stormcritiek in elk opzicht onrechtvaardig zou zijn geweest, maar omdat stijl
en inhoud deden vermoeden dat de anonymus
niemand anders was dan Nico de Haas, redacteur
o.a. van het maandblad „Hamer". Deze heer nu
zou in zijn blad, schrijvende over folklore en volkskunst, bij herhaling op ergerlijke wijze plagiaat
gepleegd hebben, door heele brokstukken tekst
letterlijk of met geringe wijzigingen, maar steeds
zonder bronvermelding, uit de geschriften van den
heer van der Ven over te kalken. . . . Hierop antwoordde de heer de Haas weer, dat hij de bewuste
Storm-kritiek niet geschreven had, maar de beschuldiging van plagiaat aan zijn nationaal-socialistische laars lapte, want dat bronvermelding

burgerlijke koek is en het bij • hem om veel te
groote, want volksche, idealen gaat om zich daa,rom te bekommeren.
Het was een steekspelletje, dat een even vermakelijk als leerrijk licht wierp op de gezindheid
der heeren onder elkaar en een gezellige les voor
alle van der Vennen, die zich wel hoeden lid van
de N.S.B, te worden, maar zich toch in zulke
bochten pogen te wringen, dat ze tot de partijorganen toegelaten worden en op voorzichtige,
kwasi niet-compromitteerende wijze mogen meedoen. .

De geschiedenis van een Piano-bundel.
Niet lang voor den oorlog verscheen bij een
ondernemendeh Nederlandschen muziekuitgever
een bundel piano-muziek met uitsluitend werken
van jongere. Nederlandsche componisten. Er was
toen nog geen papiernood, geen cultuurkamer en
geen censuur op nieuwe uitgaven. De heer Piet
Ketting, die zich met de samenstelling van den
bundel had belast, kon een keuze doen naar eer
en geweten. En inderdaad, al was er uitteraard
geen volledigheid in het overzicht der moderne
pianomuziek in ons land bereikt (of betracht), de
bundel voorzag in een behoefte en smaakte naar
meer.
Maar de oorlog kwam, op den voet gevolgd
door papiernood, cultuurkamer, muziekgilde, censuur óp nieuwe uitgaven. De meeste onzer componisten hielden zich buiten het gilde. Lid werden
de baantjesgasten, de strebers die vreesden in vergetelheid te zullen raken wanneer ze tijdens de
oorlogsjaren op de achtergrond bleven, de angstigen. die zich lieten intimideeren door het dreigement met dwangmaatregelen.
Intusschen leek de tijd rijp voor een tweede
pianobundel, die den eerste zou kunnen vervolgen
en completeeren. Maar nu zette het departement
zijn voet dwars en verbood de uitgave, die niet
gelijk de eerste door Piet Ketting verzorgd werd:
Ie omdat negen van de twaalf componisten die
in de bundel vertegenwoordigd zouden worden,
niet als gildelid staan ingeschreven; 2e omdat bij
de voor den bundel uitgezochte auteurs de namen
van Badings, Voormolen en Ketting ontbraken!
Het doet er niets toe, of zij reeds in den eersten
bundel vertegenwoordigd waren. Evenmin of zij
misschien niet eens voor het doel geschikte pianostukken hebben liggen. Het departement decreteert.
De gildebroeders gaan voor. De nieuwe orde
wordt gehandhaafd. Maar zij die gelooven, hebben
geen haast

Tooneel.
Het tweede seizoen gedurende de cultuurkamerperiode is begonnen. Blijft de bemoeiing weer
even onmachtig? Het wachten is nu op den<lerden
Secretaris-Generaal. Of komt die niet, er zal stellig
weinig animo zijn. Intusschen heeft het waarnamend Hoofd van theater en dans, de Heer Max
Wolters zich erg ingespannen, hij koos den weg
met den minsten weerstand, hij trad regelend op
in de peripherië van het tooneel, de zoogenaamde
ambulante troepen. Een inderdaad edele bemoeiing l
Zeer kunstbevorderend. Troepen, die zich nimmer
om kunst bekommerd hebben, maar alleen getracht
hebben amusement te geven, moeten zich nu formeeren tot. enkele sterke , troepen (?) Tot heden
toe is het niet erg gelukt. Alleen in het Centraal
Theater (niet te verwarren met het'Centraal-Tooneel van C. Laseur) is nu een fusie tot stand gekomen van de troep Bijlevelt met die van Boezer.
Heel voorzichtig aan, want de naam Boezer, een
N.S.B.er wordt wijselijk niet genoemd en Ellen
Dirieux, die langen tijd verbonden was bij de
N.S.B.groep Boezer, wordt afzonderlijk aangekondigd. Intusschen schijnen Van Aerschot en
Boskamp verdwenen te zijn.- Sterker is de troep '
er dus niet op geworden. Wat wil de heer Wolfers
met deze bemoeiing, het publiek zand in de oogen
strooien en langzaam aan de N.S.B.ers, die afzonderlijk geen droog brood verdienen, in de troepen
schuiven? Of de grenzen tusschen de voorstanders
(of handlangers) én tegenstanders van de nieuwe
orde verdoezelen? Tooneelspelers men zij voorzichtig, wie met pek omgaat, wordt ermee besmeurd, er komt na dezen tijd een andere tijd,
waarin gericht zal worden, ook diegenen, die door
hun slappe houding den vijand begunstigd hebben.
Want wat te zeggen van de dames en heeren
van de Nederlandsche Opera, die voorstellingen
geven ten bate van Frontzorg. Is dat niet heulen
met den vijand? Wij mogen nog altijd verwachten dat de Nederlandsche acteurs, dit zullen
weigeren.
Want wie goed Nederlander wil zijn, moet het
tenminste ergens in laten blijken.
Verder is er van departementale zijde erg veel
belangstelling voor het volkstooneel. Hoe zal
Bouber zich houden? Zal hij zwichten voor sub- *
sidieaanbiedingen ?
Tenslotte tracht Wolters in Utrecht een gezelschap op te richten? Maar er zijn geen spelers.
Waarom nu in dezen tijd plotseling in Utrecht
een gezelschap en onder wiens leiding? Het blijft
.een wonderlijke overheidsbemoeiïng.
Wij roepen nog immer de tooneelspelers tot
verzet op. Er dreigen nog altijd gevaren. Zie
wederom naar de Nederlandsche (?) Opera, die

rustig een voorstelling van Vreugde en Arbeid laat
openen door een N.S.B.spreker. Dit is juist de
Nazi-penetratie, die we fel moeten bestrijden. Wie
aan al dit soort dingen meewerkt, verricht handlangersdiensten en moet beschouwd worden geen
goede Nederlander te zijn, en verbeurt het recht
van meespreken na den oorlog in eigen beroepsaangelegenheden.

Aanspraak aap de Duitsers.
Al daar de hemel strekt en daar de wolken drijven.
En 't even waar men woont, als kinders en de wijven
Zijn buiten slavernij, zijn verre van Uw hand.
Al daar gij niet en zijt daar is ons Vaderland.
De vogel is alleen geboren om te snijden
Met vleugelen de lucht, de paarden om te rijden,
De muilen om het pak te dragen, of de lijn
Te trekken met de hals en wij om vrij te zijn.
Nee, dit is geen tijdvers uit déze tijd. De geleerde en dichter Daniël Heinsius (1581 —1665)
schreef het , tijdens de tachtigjarige oorlog en
noemde het „Aanspraak aan de Spanjaarden". Wij
veranderden1 alleen een enkel woord in de titel
en ts het dan tóch een vers van ónze tijd ?

Groet der martelaren.
O zon van Nederland, die zelden
zo hel en heet scheen als vandaag,
wij groeten U, die moeten sterven:
reeds openj; zich de sarcophaag
waar alle duurzame gedachten
van Laaglands volk staan opgebaard —
wijl zullen zwijgend overnachten
tot eens de dageraad weer klaart •
en blinkt in 't kristallijn geflonker
van 'oude tranen, lang gedroogd —
dari ook ontstijgen wij het donker
en reiken naar wat werd beloofd:,
het eeuwig leven in Uw kleuren
o vrije vlag van Nederland,
die straks de harde handen beuren
boven het -vrijgevochten strand!

