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HET OVERCOMPLEET.

Vóór de oorlog praatte men vesl over het overcompleet dat men bij de kunstbeoefenaars meende
te constateren. Er werd, zo zeide men, vesl te veel
kunst geproduceerd, er waren veel te veel mensen
die trachtten „in ds kunst" hun brood te verdienen.
Het was een schrale troost voor de kunstbeoefenaars te kunnen vaststellen dat er ook bij de andere intellectuelen van een teveel gesproken werd
en dat zulks nog veel meer het geval was bij de
arbeiders van allerlei slag. Het leek of er eenvoudig
een teveel aan mensen was. En behalve een teveel
aan mensen, was er ook een teveel aan vruchtbare
'bodem, aan productie- en transportmiddelen en
vooral ook een teveel aan producten. Waren ds koffieplanters van Brazilië niet genoodzaakt hun product in zee te werpen? Moest in Nboord-Amerika het
graan niet in ds locomotieven verstookt worden en
verdroogde in Californië het ooft niet ongeplukt
aan de bomen? Moest men in Nederland niet de
groenten en het vlees vernietigen? Esn tsveel aan
mensen, een teveel aan producten, een teveel ook
aan geld
bij hen die nog geld hadden tenminste.
Want waar was een kans het lonend te beleggen?
Overproductie noemde men dit verschijnsel. Teveel dus. Teveel? In werkelijkheid was er natuurlijk
geen spraks van een teveel. Terwijl men hier de
bodemvruchten vernietigde, werd ginds door de
massa der mensen honger geleden. Terwijl men
ginds de fabrieken sloot en de transportmiddelen
oplegde, leden hier tarijlien gebrek aan de producten welke de fabrieken konden vervaardigen en de
transportmiddelen vervoeren. In plaats van een
teveel, was er een tekort. Een tekort aan winstmogelijkheden, de werkelijke oorzaak van de steeds
wederkerende crises in de voor-oorlogse economische
orde.
Doch het is nist onze bedoeling hier diep in te
gaan op de wezenlijke oorzaak van de vooroorlogse
crisis noch op haar verschijnselen. Wij willen ons
slechts bezig houden met het beweerde teveel aan
kunstenaars en kunst. Kan er ooit een teveel aan
kunst en kunstenaars zijn? Neen, immers. Kunst
is een verschijnsel van de geestelijke rijkdom der
mensheid, de kunstenaar is haar producent, die
produceren moet, ongeacht de vraag of er „vraag"
is naar zijn „waar" of niet. Sjlechts -in een tijd
waarin d e ' kunst gemaakt werd tot een waar als
iedere andere waar, waarin de kunst handelsartikel
en winstotaject, d.w.z. speculatie-object werd en de
meerderheid der kunstenaars afhankelijk van com-

merciële belangen, kon de schijn van een teveel aan
kunst de schijn ook van een teveel aan haar producenten ontstaan. Maar ook slechts in zulk een
tijd, bij zulke economische verhoudingen, kon eenveelheid van schijnkunst, een massa van pseudokunstenaars bestonden' ook voor de oorlog. Welisverschijnsel juist thans, nu vele verdieners trachten
hun overtollige geld te beleggen in „kunst" en daardoor de fabrieken van kunst-aan-de-lopende-band
en ds „moderne kunsthandels" annex galanteriewinkel, als paddestoelen uit de grond doen schieten.
Het feit dat .de Nederlandse Kultuurkamer al die
'fabrikanten en handelaars verplicht lid bij haar te
zijn, bewijst beter dan ists anders dat deze schone
nazi-Instelling geen ander doel heeft dan „de kapikapitalistische orde in topvorm te handhaven en te
versterken.
De verschijnselen van schijnkunst en pseudokunstenaara bestonden ook voor de oorlog. Weliswaar nist zo erg en in niet zo schromelijke vormen
als thans, nu de nievcwe orde tracht haar macht
over de wereld te verbreiden, maar toch in erger en
ergerlijke mate dan men er oppervlakkig van zou
vermoeden. Ook toen verdrongen zij de werkelijke
kunst en dreven zij den ernstigen kunstenaar naar
het stempellokaal. Maar zij waren desondanks niet
de enige en zelfs niet de voornaamste oorzaken van
de nood onder de kunstenaars en van het schijnbare
overcompleet. Daartoe had heel de ontwikkeling
van de economische verhoudingen in de vorige en
deze eeuw geleid, een ontwikkeling die alle maatschappelijke verschijnselen beïnvloed en een ander
aangezicht gegeven heeft en ook de cultuur, niet alleen beroerde, maar ook wezenlijk veranderde. Het
is in het bestek van een kort artikel niet mogelijk
op alle factoren van deze ontwikkeling de vinger
te leggen. Het is voor het betoog dat wij thans beogen ook niet noodzakelijk. We willen echter niet
nalaten te wijzen op het onmiskenbare feit, dat
de verhoudingen in de wereld van de kunst omstreeks de helft van de vorige eeuw nog heel anders lagen dan tegenwoordig.
In die tijd was de liefhebber-kunstenaar nog een
algemeen geziene figuur, die vooral in de kunsten
der letteren, de muziek en het toneel niet zelden
een voornamer plaats innam dan de bsroepskunstenaar. -In de beeldende kunsten en vooral in de
architectuur lagen de verhoudingen anders, maar in
die kunsten leefden\ toen nog sterk de tradities
van het, zelf al lang morsdode, gildewezen. Daardoor kon b.v. in de beeldende kunsten de opleiding
nog grotendeels plaats vinden op de ateliers deigevestigde meesters en in de architectuur op de
bureaux der voorname architecten en werden en-

kele kunstacademies en opleidingsinstituten niet
zwaar belast. De half-kunstenaars,'onmisbare hulpkrachten voor de gevestigde kunstenaars, en de
kunstzinnige ambachtsman vonden nog een basis
voor een redelijk bestaan, zonder dat zij zich behoefden te tooien met de weidse titel van kunstenaar en gedwongen werden zich als zodanig te
vestigen. Bovendien bestond nog altijd de maecenas,
overigens ook in Nederland altijd een zeldzame 'figuur, die menig wankel kunstenaarsbestaan overeind hield en spaarde voor de ergste uitwassen van
de kunsthandel.
Met de sterke opkomst van het industrialisme,
met de groei van de maatschappelijke rijkdom, in
ons land in de zestig-tot-zeventiger jaren ingezet,
veranderde dit alles. De intensivering van het leven
maakte het beoefenen van de kunsten in vrije tijd
steeds moeilijker, zodat vele lisfhebber-kunstenaars
tot het beroepsmatig beoefenen overgingen, hetgeen
trouwens ook bevorderd werd door de toenemende
vraag naar kunstproducten tengevolge van de toenemende rijkdom van de burgerstand. Terwijl de
figuur van den maecenas verdween, groeide de
kunsthandel meer en meer; de productie van het
boek werd als het ware een industriële en vooral
commerciële zaak, toneel en muziek werden veelal
uitsluitend exploitatie-objecten; in de architectuur
nam het aantal der opdrachten hand over hand toe,
terwijl tegelijkertijd een reeks objecten in de hand
van den architect werd gelegd, waaraan hij vroeger
niet of nauwelijks tepas kwam. Al deze factoren
tesamen deden het aantal bsroepskunstenaars sterk
toenemen en deze ontwikkeling heeft zich ook in
deze eeuw voortgezet.
Tengevolge van deze ontwikkeling werd de kunst,
zoal niet in haar prestaties, dan toch naar haar
afzet-mogelijkheden afhankelijk van op- en neergang in het economische leven en werd — logisch
gevolg — ook de bestaanszekerheid van den kunstenaar daaraan gebonden. Daardoor kon dan in
tijden van crisis de schijn van een teveel aan kunstproductie en van een overcompleet aan kunstenaars
ontstaan. Maar ook niet meer dan een schijn, want
de kunst Ls een niet te stuiten product"van en een
onontbeerlijk voedsel voor de menselijke geest en<
naar mate het algemene culturele peil stijgt — en
het is de verdienste van het achter ons liggende
tijdperk dit peil in hoger mate te hebben doen stijgen en dit zal, als de maatschappij behoed wordt
voor de fascistische terugval, in ds toekomst nog
meer het geval zijn — zal het verlangen naar kunstgenieting toenemen.
In wezen kan er dus geen teveel aan kunst en
kunstenaars zijn. Ook in deze materie komt het er
slechts op aan, dat de samenleving de voorwaarden
schept, waarop de kunstenaar een behoorlijke bestaanszekerheid kan worden gegeven en de bevolking in al haar lagen deelachtig kan worden in de
kunstgenieting. Voor de smaad van het stempellokaal moet de kunstenaar — voor het kwaad van de
schijnkunst moet het volk behoed worden. Omdat
de kunst tot de hoogste goederen: van ds menselijke
geest behoort, mogen wij verlangen dat ze be-

schermd wordt en dat haar voortbrengers een waardige plaats in de samenleving innemen en niet langer — zoals in het jongste verleden veelal het geval
was -- als een soort paria's behandeld worden.
De noodzakelijke strijd tegen de „Kitsch-handel"
kan slechts resultaat hebben als hij gepaard gaat
aan strijd tegen den beunhaas. Dsze strijd kan echter slechts resultaat hebben, als de beoefening van
het kunstberoep beschermd wordt. En deze bescherming kan slechts haar juiste basis en toepassing
vinden als gezorgd wordt voor een goede opleiding
in alle kunstberoepen, waarbij de mogelijkheid moet
worden geschapen dat jongelieden uit alle standen
de opleiding zonder financieel bezwaar kunnen volgen.
Worden de nodige maatregelen getroffen voor de
verzekering van de positie van den kunstenaar, voor
de bescherming van de kunst en van het beroep en
voor een goede opleiding van alle kunstenaars, dan
zal in een nabije toekomst al even wsinig sprake
zijn van een schijn-teveel aan kunst en kunstenaars
als van een werkelijk overcompleet.
Wij weten dat bij velen-, de vrees bestaat, dat
verzekering van de sociale positie van den kunstenaar en de voorziening in zijn sociale noden, de
prikkel tot werken in hem zal doden. Zij die door
deze vrees bevangen zijn, leven in de mening dat
voor de mens in de nooddruft de prikkel tot arbeiden ligt, en zij zien in de drijfkracht van het kapitalistische systeem, de drang naar winst, een extra
en onmisbare stimulans voor deze prikkel. Is, naar
onze opvatting, deze mening als geheel al onjuist,
zij is het stellig voor den scheppenden kunstenaar.
Alleen armzaligen, die aan den kunstenaar dé
maatstaf van een verworden koopmansziel aanleggen, kunnen bij enig nadenken zulk een mening
handhaven. De kunstenaar werkt uit hoger drang
dan de zucht naar gewin. Als het moet werkt hij
ook zonder beloning, ook zonder verzekering van
zijn „rechten".. Nam niet de zeventigjarige Michel
Angelo de taak op zich de St. Pieter te voltooien,
zonder daarvoor enig „honorarium" te verlangen?
Zwoegde Vincent van Gogh niet heel zijn kunstenaarsleven als een ezel zo zwaar, zonder uitzicht
op beloning en ook zonder begeerte daarnaar?
Slechts twee voorbeelden van de allergrootsten.
Maar zijn deze voorbeelden niet alleen daarom juist,
wijl zij de allergrootsten 'betreffen en zijn zij daarom niet vals voor de middenmaat en voor de kleinsten zal de scepticus vragen. Neen, antwoorden wij,
heel de geschiedenis van de kunst, ook de jongste,
bewijst het tegendeel. Maar al werkt de kunstenaar
niet uit drang naar gewin, als is zulk een drang in
ieder geval niet de voornaamste stimulans tot zijn
werkzaamheid, het is de onafwijsbare plicht van de
samenleving haar kunstenaars te vrijwaren voor
zorgen van materiele aard, juist opdat zij de mensheid nog meer en nog betere producten van hoofd,
hart en hand zullen kunnen schenken.
ozo

BBANDARISBRIEF.

Denkt vooral niet, v/aarde lezers, dat Brandaris
in deze spannende weken het gevoel heeft, dat zijn
taak weldra volbracht zal zijn! Hoezeer hij er, met
U, van overtuigd is dat de eindstijd in volle gang
is, dat wij binnen een thans afzienbare tijd het einde zullen zien naderen van de barbaarse nazi-heerschappij — neem, dat zal nog niet het einde zijn
van onze strijd om onze hoogste culturele waarden,
neen, dat zal nog niet de beëindiging van de taak
zijn, welke Brandaris zich zalf gesteld heeft!
In ons kleine land, in onze, Europees gezien, beperkte cultuurgemeenschap, zijn er gedurende de
laatste jaren tientallen edele strijders gevallen, die
gedurende hun laatste ogenblikken geweten hebben
wat wij geen ogenblik mogen vergeten: dat er anderen bereid waren hun strijd tot het eind toe voort
te zetten, anderen, misschien telkens weer anderen,
als de nazi-beulen toeslaan zouden en nieuwe linies
in de frontzóne zouden komen te staan. Maar zijn
zouden ze er, dit geloofden zij in dat uiterste en
verhevenste ogenblik van hun leven, en het is aan
ons om hun geloof te verwerkelijken. Met hen, die
wij het voorrecht hadden te kennen en tot onze
kameraden te rekenen, hebben wij het vaak 'besproken hoe onze strijd niet ophouden zou met een geallieerde overwinning, niet met de bevrijding van
ons vaderland en niet met de installatie van wie
weet wat voor nieuwe regering. Dat openlijk, inderdaad en zo maar enigszins mogelijk, langs andere
wegen echter wanneer de omstandigheden het zouden blijken noodzakelijk te maken, wij allen zouden moeten blijven opkomen voor het zo goede recht
van de cultuur, tegen reactie uit traagheid of onwil,
voor de wettig geregelde sociale positie van haar
vertegenwoordigers. Wij zullen het U op een, naar
wij allen hopen niet meer ver verwijderd tijdstip
toeroepen dat Ü zich niet door een „overwinningsroes" moet laten meeslepen noch door wat voor roes
ook, daar er in feite niets overwonnen is voor en
aleer de geest overwonnen, heeft, en daartoe zullen
velen van ons eerst zich zelf dienen te overwinnen.
Maar nu reeds willen wij alle kunstenaars met
kracht vermanen: verslapt niet, nu heugelijke tijdingen in toenemende mate Uw oren bereiken. De
climax van Uw stille strijd zou wel eens kunnen
blijken op een geheel ander, later tijdstip te vallen
dan die der wapenen. Vergeet, in de door smart,
bloed en onbaatzuchtige opofferingsgezindheid geheiligde namen van hen die voor ons aller zaak
vielen, niet wie U in de rug aanvielen toen U, toen
wij allen op het zwakst waren: in de eerste maanden en jaren der Duitse bezetting. Vergeet nimmer
wie het waren, die net zo lang draaiden en hun
positie, al naar het ogenblik, zodanig kozen dat zij
tenslotte, in de ogen van vele buitenstaanders, weer
in ons aller kamp terecht kwamen. Steekt geen verzoenende hand uit -- uit strijdensmoeheid, in Ge
loop der komende jaren, gedreven door oude vriendschap of door wat voor gevoelsmotieven ook — alvorens U er van overtuigd te hebben dat er aan de
hand waarin gij de Uwe leggen wilt, geen bloeö
kleeft van een onzer gevallen kameraden. Dit is,
voorwaar en helaas, geen zinledig en triviaal beeld,

maar het werd ons ingegeven door de harde werkelijkheid die ons dwingt te bedenken, dat elk onzer
vrijheidsstrijders viel door de kogel of gewurgd wera
door de strop, gehanteerd door diegenen, van wis
helaas nog te velen van onze collega's gunsten aannamen en nog aannemen. Wij zullen straks niemand willen treffen in zijn kunst als zodanig, maar
van hen die zich als Nederlandse staatsburger nies
zodanig misdragen hebben dat zij in de gevangenis
of in de statenloosheid gedreven worden, maar zien
wél moreel vergrepen aan gemeenschappelijk cultuurbezit dat zij aan de nazi's trachtten te verkwanselen, van hen zullen wij moeten eisen dat zij afstand doen van de openlijke wedijver in de schone
kunsten. Het zou de eerste maal niet zijn, dat een
lafhartig en onbetrouwbaar mens zou blijken een
behoorlijk kunstenaar te zijn, maar de tijden zijn er
nu eindelijk rijp voor waarin wij de onzuiveren geweerd wensen te zien uit een samenleving welke
zuiverder, eerlijker tegenover zichzelf zal dienen te
zijn dan tot nu toe ooit mogelijk bleek. Laat, zo ergens, hieruit dan onze „vooruitgang" blijken, waarvan wij de mond zo vaak vol hebben. Tot zolang,
collega's, tot de tijd waarop wij eindelijk constructief aan het werk zullen gaan: weg met de nazi's,
uit ons werk, uit ons land, uit' onze samenleving.
Tegenover de totale oorlog stellen wij het totale
verzet!
BRANDARIS.
VIER DOODVONNISSEN.

Juist bij het persklaar maken van dit nummer bereikt ons het vreselijk bericht van het terdood brengen van vier onzer beste medestanders. O, zeker,
bijna geen dag gaat voorbij of wij worden opgeschrikt door een bericht van dien aard. Wij Nederlanders zouden bijna wennen aan deze zich telkens
weer herhalende getuigenissen van de moordzucht
onzer vijanden - - van de dappere onversaagdheid
onzer strijdende landgenoten. Maar wij mogen en
wij zullen: er niet aan wennen. ledere nieuwe gewelddaad van den vijand moet en zal ons sterken in
onze wil tot verzet, tot strijd voor de uiteindelijke
vrijheid van ons volk.
In het onderstaande gedicht worden de vier gevallenen herdacht in de persoon van den grootsten
van hen, terwijl wij verder plaatsen en tweetal herdenkinsartikelen gewijd aan de beeldhouwers G. van
der Veen en Johan Limpers. In ons volgend nummer hopen wij iets te kunnen vermelden omtrent de
levensloop van Karel Pekelharing en Paul Guermonprez.
Ter nagedachtenis van Gerrit van der Veen en
enkele zijner kameraden.
DOODVONNIS.
Het vonnis is geveld,
de kogel heeft gefloten
zijn kort en hevig lied
en heeft hun lijf doorschoten.
Die lam terneder lag
die staande heeft gestreden,
ook hem nu trof het lot
dat nooit hij heeft vermeden

dat nooit hij heeft gevreesd
in zijn manhafte leven
waarvan hij helder wist
voor wie hij het zou geven,
voor wie en welke zaak
zo koninklijk voorvochten
door hem en die het trof,
dat zij hem bijstaan mochten.
Hem zal dit lage land
als straks de zon gaat schijnen,
wel bitter derven gaan
want met hem ging verdwijnen
een man die zinnebeeld
was van ons aller streven,
een man die tot het laatst
ons voorbeeld is gebleven.
O kogel die hem trof
o hand, die durfde vuren
op wie daar neder lag
reeds in zijn laatste uren,
wij zullen nimmermeer
vergeven noch vergeten,
dat wie de Dader was
wel zeker heeft geweten
dat hij ons allen trof
in die verlamd gebleven
en machteloze held
die meer had dan zijn leven:
het heilige geloof
dat eens U zou verpletten
het malende geweld
der U gehate wetten
van vrijheid en van recht,
dat hecht in onze handen
gedreven worden zal
door deze lage landen.
10 Juni 1944.
EEN VLUCHT IN DE 7IEKTE?

Reeds enige maanden is de heer Van der Lugi
Melsert, der traditie getrouw, bezig met het zwaaien
van zijn koffertje. Waarmee ds heer van der Lugt
altijd wonderen bereikte. Iedereen, artist en overheid, bleek groot gezag voor dit koffertje te hebben.
En toch zat er, naar menselijke bsreking, geen
springstof in. Ingewijden beweerden, dat het helemaal leeg was. Hetgeen dan de prestatie zou verhogen. Want deze tijd heeft wel geleerd, dat niets zo
moeilijk is dan met lege handen indruk te maken.
De argeloze lezer zal intussen steeds nieuwsgieriger
worden.
We zullen hem inlichten.
Elk voorjaar, tegen de tijd van vernieuwing der
contracten, dreigde de heer van der Lugt met heengaan, door stereotyp te zeggen, wanneer hij zijn zin
niet kreeg: ik ga weg, mijn koffertje is gepakt. En
inderdaad stond ergens in een hoekje van het kantoor een koffertje, waar iedereen dan ook met ont-

zag naar keek. Het vormde voor iedereen een voortdurende bedreiging. Zelfs de heer van Dellen die toch
de bevoegdheden heeft van een rijksveldmaarschalk
had er respect voor, althans hij durfde de consequenties niet aan om het koffertje te laten gaan.
Wij schreven, wanneer de hesr Van der Lugt zijn
zin niet kreeg, dreigde hij met zijn koffertje. Maar
dit is niet,' juist!. Want de hesr v. d. L. kreeg altijd
zijn zin en geen directeur heeft ooit zo'n machtspositie bezeten als de intendant van het theaterbebedrijf. En bovendien geen enkele financiële zorg.
Neen, de oorzaak van het koffertje-seinen ligt geheel ergens anders.
De heer van der Lugt voelde zich op zijn plaats
niet geheel en al lekker.
Intendant te worden in bezettingstijd is niet zo
lofwaardig en de heer v. d. L. wilde te allen tijde
doorgaan voor een braaf en fatsoenlijk, zo g'3 wilt
eerbaar man. Maar we vervallen voor wat het toneel
betreft, al heel spoedig in de terminologie van de
ouds draken. Waarmee wil gezegd zijn, dat de werkelijk-intègre toneelman, gewend als hij is allerlei
soort mooie woorden te hanteren, in eigen leven
buitengewoon schuchter is voor elk woord, dai
zweemt naar theatralitsit. Hoe het dan ook is, «Ie
heer v. d. L. kon gaarne, wanneer het te pas kwam,
lanceren, dat hij een fatsoenlijk man was.
En wellicht was het nu dit fatsoen, dat hem elk
voorjaar appelleerde heen te gaan. Maar fatsoen is
gauw tevreden gesteld, het gaat nist zo diep; als de
uiterlijke schijn maar gered is, is het zaakje gezond.
Zo was het ook hier, wanneer de burgemeester,
dis toch een „goed Nederlander" is, hem overtuigde,
dat het toch een vaderlandse daad was om te blijven en wanneer alle artisten door middel van een
deputatie plechtig hun trouw en aanhankelijkheid
beleden, de artisten, die toch geen van allen lid wilden worden van het gilde, dus ook alle goede, strijdbare vaderlanders, dan was aan des heren van der
L. fatsoen voldaan. Hij bleef zitten tegen zijn zin,
maar ter wille van zijn artisten, ter wille van hei;
openbaar belang. Zo wordt de positie aantrekkelijk,
men profiteert van ds voordelen en het fatsoen is
gered. Maar daarvoor moest elk jaar met het koffertje gezwaaid worden om het zaakje levendig te houden en allen, die zich ook niet helemaal gerust
voelden in hun slappe houding, deden dapper mee
in deze plechtige vaderlandse bstuiging. En nu wordt
het ook voor niet-ingewijden duidelijk, waarom het
koffertje steeds leeg was en toch macht bezat. De
lege inhoud, correspondeert juist prachtig met dit
slappe gedoe.
Intussen, gelukkig voor den heer v. d. L., nog nei
voor ds invasie gaat de heer v. d. L. nu in 1944 werkelijk heen. Om gezondheidsredenen. Misschien Ce
reden, misschien is er te slap gereageerd op het kolfertje. Wie zal het uit kunnen maken.
Waar iedereen verwacht, dat dit jaar de oorlog
afloopt, is de ziekte dan precies op tijd gekomen.
Men moet als fatsoenlijk man liever niet in de kou
staan en het kon wel eens na de oorlog koud wordsn rondom de stadsschouwburg.
En dan is het heengaan van den hesr v. d. L., die
altijd een goede feeling voor de realiteit had, juist
gekozen. Hij beweert voor goed afscheid te nemen

van het toneel, hoewel zijn aanbod het gezelschap
met raad en daad te zullen blijven bijstaan weer een
achterdeurtj g opent.
Wij adviseren echter den heer v. d. L. in zijn welbegrepen eigenbelang weg te 'blijven, zijn rol als
toneelleider is reeds lang uitgespeeld; aan het commerciële toneel, waarvan hij de typische vertegenwoordiger was, zal na de oorlog geen behoefte zijn.
Wil het toneel een plaats in de Nederlandse samenleving veroveren, dan zal dit toch een geheel andere
moeten zijn dan die van den heer v. d. L., n.l. da
berucht geworden stukkenfabriek. De heer v. d. L.
was een kwart eeuw geleden in zijn genre een verdienstelijk artist en een bek'waam toneelspeler. Misschien kan hij als gast zijn talent nog eens onïplooien, dat in de afgelopen jaren door zijn zakelijke instelling niet tot zijn recht is gekomen. De
heer Ben Boyaards is hem opgevolgd, niet als intendant, maar als artistiek leider. Wat is het verschil?
We kunnen het niet dan £eer betreuren, dat één
der jongeren is bezweken voor da verleiding om deze
commandopost te bezetten. Het is in de eerste plaats
zear unfair want in het land der 'blinden is één oog
koning. Maar in de tweede plaats is het niet slim bekeken, de vuile was van een ander te willen redden.
Speelt hier eerzucht een grote rol? Moet straks ds
houding gered worden door met klem te beweren,
dat het ook weer hier het algemeen belang was en
in het bijzonder het belang van de artisten? God
verhoede zulke huichelarij!
Als de heer Boyaards zich zo vaderlandslievend
voelt, laat hij dan een ogenblik bedenken, dat vele
tijdgenoten van hem voortdurend in de vuurlime
staan en hun leven wagen voor het vaderland.
In dit licht gezien zijn de plannen, die hij in öe
krant bekend maakte, ronduit gezegd belachelijk.
De naaste toekomst vraagt van ons Nederlanders,
een geheel andere taak. Eerst als de vijand uit ons
land is, kunnen we aan het toneel en zijn opgave
denken, niet eerder.
Bovendien ligt er rond het echtpaar Royaards iets
geheimzinnigs. Zijn vrouw 'beweert geen lid van de
cultuurkamer te zijn en draagt „zwart" voor. Hij
kondigt echter aan, dat zijn vrouw waarschijnlijk als
gast zal optreden. Hoe zit dat nu?
Tot slot nog iets aardigs. Een bekende danstroep
in Amsterdam, n.l. de officiële, bereidt nu reeds een
programma voor, schrik niet, niet voor de Duitsers
of voor ~de Nederlanders-landverraders, de troep
speelde eertijds voor Frontzorg, neen voor de Tommies, als die in ons land komen. Men moet toch gereed zijn. Heel zakelijk, mijnheer Arntzenius en
mevrouw Georgi, maar dit zult U toch niet beleven;
In MEMORIAM GERRIT VAN DER VEEN.
BIJ DE DOOD VAN EEN GROOT PARTISAAN.

Op de tiende Juni — het bericht werd eerst e
twaalfde bekend gemaakt — werd hij, wiens halve
lichaam reeds verlamd was door een eerder ontvangen schot en die ieder ogenblik da hulp van een verpleger nodig had, door het „Herrenvolk" neergescho-

ten, dat hiermee een vervloekte „heldendaad" te
meer op zijn geweten heeft. Nu dit leven volbracht
is, weten wij dat wij van Gerrit gehouden hebben
als van een broeder. Ken vriend kiezen wij uit, een
broeder wordt naast ons geplaatst door de omstandigheden en diepe banden verbinden ons met hem,
ook al stroken onza karakters niets steeds met ei.kaar. Ban broeder in de strijd was hij van ons, een
hartelijke, trouwe kameraad, tegen wiens helder inzicht, moed en organisatievermogen wij hoog opzagen. Velen hebben van hem gehouden, ook op ander
dan kameraadschappelijk gebied — naar enkelen
van hen gaat in deze ogenblikken onze bizoiidere
deernis. Velen heeft hij liefgehad, deze man dia hei
leven vereerde bovenal maar de dood onversaagd in
de ogen heaft gezien als weinigen.

Dat hij de dood niet vreesde, was de grondslag
van zijn loopbaan als beeldhouwer, pas omstreeks
zijn dertigste jaar begonnan. Oorspronkelijk was hl]
ingenieur verbonden aan het petroleumconcern van
Detsrding. Bij een brand in een West-Indische haven was hij de enige, die de moed had op een schip
te springen dat ieder ogenblik ontploffen kon en
met het blussen te beginnen. Anderen volgden, da
haven" die vol petroleumschepen lag was gered. Uit
dank hiervoor kreeg hij het gewenste ontslag en
bovendien een jaargeld om zich als beeldhouwer ta
gaan bekwamen. In Amsterdam studeerde hij aan
de Bijks-Academie, en gedurende een aantal jaren
daarna kon hij zich rustig v/ijden aan sen aantal
portretten en grotere beelden. Wij hadden gehoopt,
hij had het zelf verwacht, dat de rijke menselijke
ervaringen dezer jaren straks zijn werk zouden blijken verdiept te hebben. Een paar maal zei hij tegen
ons: „wat zou ik weer eens graag klei in mijn vingers voelen". Het heelt niet zo rnogen zijn. De klei,
da aarde heeft hem nu in haar vingers. Maar nog
lange jaren zal zijn geest in ons midden blijven ais
van één der allerdapperste, menselijkste en belang-

rijkste partisanen, welke het verdrukte Nederlandse
volk opgebracht heelt! Wis het nog heeft, herleze
het gedicht: „Wat doe jij", dat in het Maartnummer
van dit blad afgedrukt werd: het was van hem.
Nooit dichtte Van der Veen, maar in dit eene, voortreffelijke gedicht, dat hij niet lang voor zijn gevangenneming geschreven heeft, tekende hij zichzelf in
zijn moed, zijn vertrouwen, zijn verachting voor de
laffen en verraders, zijn strijdbare deernis voor de
verdukten, bster dan wij het ooit zouden kunnen
. doen.
Gedurende de dagen der op handen zijnde strijd
tegen de gilden, heeft Van der Veen, toenmaals secretaris van de Ned. Kring van Beeldhouwers, zicli
reeds met al zijn kracht onverzoenlijk en onwankelbaar getoond wat betreft de houding der Nederlandse kunstenaars. Wien toen meende dat hij doordraafde, dat hij de dingen te somber in zag, moet
wel bitter zijn gaan beseffen, hoe zeer hij het helaas
bij het rechte eind heeft gehad.
Gerrit, of onder welke naam wij je gedurende deze laatste jaren ook gekend of aangesproken mogen
hebben, rust zacht, na al je harde en belangloze
werken. Je graf zullen wij wel nooit kunnen vinden,
maar straks hopen wij een tastbaar gedenkteken
voor je op te richten. Maar het schoonste gedenkteken dat jij je wensen kunt, heb je nu al in ds
harten van talloze Nederlanders gevonde-n. Wij denken pan je als één die moedig en trouw, belangloos
en hartelijk was in alles wat hij desd. Vaarwel, Je
nagedachtenis zullen wij nimmer vergeten, je dood,
die een laffe moord was, nimmer, nimmer vergeven!
IN MEMORIAM JOHAN LIMPERS.
EEN DER BESTEN VIEL,

Wij hebben hem slechts een paar jaar gekend,
'maar zijn sterke, onverzettelijke persoonlijkheid,
zijn zwijgzame opgewektheid .zullen wij nimmer
vergeten. Vóór dat hij in staat was zijn taak als
beeldhouwer op enigszins ruime schaal te volbrengen, heeft hij zijn taak als Nederlander volbracht
op een wijze die ons aller eerbied en dank verdient,
en het bloedige tolgeld betaald aan de barbaren,
die zijn land vertrapten.
Tijdens de oorlog behaalde hij — nog vóór de instelling der gilden, anders zou hij zeker nooit naar
deze prijs gedongen hebben! - - ds Prix de Rome
voor beeldhouwkunst. Nooit zou hij van zijn grote
recht op deze onderscheiding kunnen getuigen, nooit
zou hij Rome zien.... Wat wij aan beeldhouwwerK
van hem zagen, deed ons het beste voor de toekomst
van hem verwachten. Gedurende deze winter nog
vond hij, temidden van zijn vermoeiend en zenuwslopend werk, de tijd om enksle uren per week aan
zijn handwerk te wijden.
Johan, wij hebben je gekend als een ernstig mens
en werker, eerst als beeldhouwer en daarna als illegaal strijder. Wij hebben op je. moed en je trouw
steeds ten volle vertrouwd en zijn er vast van overtuigd, dat je tot het laatste ogenblik van je jonge
leven de onaantastbare kern van je eerlijk en sterk
karakter bewaard en verdedigd hebt. Vaarwel! Het
vrije Nederland dat straks zal opstaan, zal je niet
vergeten.

ONNOZELEN OF KARAKTERLOZEN?

Met instemming en grote waardering hebben de
destijds melding gemaaM van het verheugende feit,
dat de Amsterdamse architecten eenparig weigerden
zich te laten spannen voor het karretje van den
wethouder-'bij-ursurpatie, de „waardige" minnaar
van het Amsterdamse stadsschoen, ir. Jan Gratama,
toen deze trachtte culturele glorie voor zich en zijn
partij ts verkrijgen door het doen opmeten en in tekening brengen van oude bouwkunstige monumenten in Amsterdam.. Wij zullen thans niet wederom
uiteen zetten en waarom de architecten aan dit gedoe nist wilden medewerken, ondanks het feit dat
hun liefde voor het oude architecturale schoon van
Amsterdam zeker niet minder is dan die van den wethouder. Wij willen thans volstaan met het signaleren
van de weinige architecten die het besluit hunner collega's hebben doorkruist en tóch hun bekwaamheden in dienst hebben gesteld van den man dis zich
openlijk aan de ergste cultuurschennis die de wereld
ooit kende, heeft verkocht.
Zeker, wij wisten dat hele of halve partijgangers
van den heer Gratama, als Ben Moritz, A. Hamaker,
W. H. M. Blaisse, Jan Kuiler, en altijd onverschüligen, die alleen maar denken aan geldverdienen als
Ch. Dekker, Royaards, J. Grolle, zich niets van de
mening hunner collega's zouden aantrekken, maar
dat ook van die „goede" Nederlanders als Joh. Brouwer, een in protestantse kringen geziene architect
als Lou Peters, de R.K. woningbouwer, als de jongs
architecten H. M. Martcns, Y. Kok, A. Evers en G.
J. M. Sarlemijn zich in de netten van politieke probeerseltjes en eigen bslang lieten vangen, is wel erg
teleurstellend.
O, wij bennen wel de motieven die de betrokkenen
zullen aanvoeren: „Kunst heeft niets met politiek
van doen" en „het doel heeft onze symphatie en dan
geeft het niets van wie het initiatief uitgaat".
Kunst heeft niets met politiek te maken? Hebben
de heren geen ogenblik gedacht aan hun collega's
als Dick Brouwer en Koen Limperg, die niets anders
deden dan hun menselijke en vaderlandse plicht
vervullen en toch door de politieke rotgenoten van
hun initiatiefnemer werdsn doodgeschoten? Hebben
zij niet gedacht aan hun collega's die in concentratiekampen zitten of aan hun Joodse collega's dis uit
hun werk, hun huis, hun gezin, hun land zijn gesleurd door de geestverwanten van den man met
wien zij thans samenwerken? En dan zijn er die
andere argumentsn van „het is toch een vorm van
werkverruiming" en „wij architcten hebben het
toch al zo moeilijk in deze tijd". O, ja wel mijns
heren, daar is nog dat andere argument: „geld stinkt
niet", waarmede de Judassen van alle tijden hun
verraad hebben verduidelijkt.
Onnozelen of karakterlozen? Laten de heren zeil
kiszen wat hun het meeste past. Wij voor ons gunnen hen gaarne een plaats in dit blad der gedwongen naamlozen, waarin, behalve wanneer wij de
namen onzer doden bekransen, slechts de namen
worden genosmd van hen die er de voorkeur aan
gaven zichzelf te onteren.'

MANNEN VAN KARAKTER EN HUN BELOONING.

EEN GREEP UIT DE ILLEGALE PERS.

Mei j.l. bestond het Residentieorkest veertig jaar.
Geheel in overeenstemming met ds tijdsomstandigheden is dat met een feestconcert, toespraken en
nog een bizondere bijeenkomst herdacht. Er zijn
misschien van die slappelingen geweest, die het
beter en wenschelijker gevonden zouden hebben, indien men deze mijlpaal stilzwijgend voorbij gegaan
was om dan het gouden feest des ts klinkender te
vieren. Maar in onnoozelheid hebben die er niet aan
gedacht, dat er op dit moment velen zijn, die haasï
hebben om aan feesten en zoo te oogsten wat er
nog binnengehaald kan worden. Voor hen beteskent
een uitstel van enkele maanden reeds een zeker alstel. Het zou dus al te veel gevergd zijn van hen een
uitstel van tien jaar te verlangen
Neen, de heer Frits Schuurman, de groote dirigent,
die toch zoo heel erg goed is, kon nu onder luiden
bijval, aan het hoofd van zijn orkest, zijn intrede
doen in de „met een schat van bloemen getooide
zaal". En hij mocht de officieele toespraak houden
met vriendelijke buigingen voor het pu'bliek, dat
toch altijd zooveel blijken van sympathie en medeleven met het R. O. heeft gegeven en deze woorden
met welwillend applaus onderstreepte, gerustgesteld
dat het er niet aan herinnerd werd dat het in jaren
van crisis geen hand uitstak om te voorkomen dat
de salarissen der orkestleden beneden peil omlaag
geschroefd werden. En meneer Schuurman sprak gevoelvolle woorden over de personen aan wie het R.
O. zijn naam te danken heeft, waarbij hij, natuurlijk
heelemaal per ongeluk -- men kan niet aan alles
denken — den naam van Peter v. Anrooy, die het
orkest slechts een jaar of twintig heeft gedirigeerd,
Sam Swaap die ongeveer even lang eerste concertmeester was en de andere met hem ontslagen Jooflsche orkestleden, vergat te noemen.
Jaap Stotijn heeft het noodig gevonden dit feest
concert luister bij te zetten, door zijn medewerking
als solist, tezamen met zijn collega Jaap v. Opstal.
Zeven musici, die sinds de oprichting leden van
het R. O. gebleven zijn, werden extra gehuldigd. Dat
waren de heeren W. Graaf, • C. Lemcke, A. de Roo,
IL. W. Schweitzer, F. Welter, W. Wegsrif en H. Jf.
Voerman. Zij werden in het hoofdgebouw der Nederlandsche Kultuurkamer toegesproken door hun oucicollega Frans Vink, thans opgeklommen tot bgstuurder van het muziekgilde, en door nog een collega
Mari Spijker, bestuurder van de vakgroep „Orkest
Musici", die de jubilarissen gelukkig maakte met de
aanbieding van twee ingebonden jaargangen van
„De Schouw"! Als met de keuze van dit Jubileumgeschenk de spijker niet op de kop gericht is, dan
weten we het niet meer
Wij willen niet verzuimen de gewichtige personages te noemen, die deze plechtigheid met hun aanwezigheid hebben vereerd. Het waren de dirigent
Anton Verhey, de referendaris van de afd. muziek
van het Depatement van Volksvoorlichting en Kunsten E. Elsenaar en de bestuurders der Nederlandsche Kultuurkamer Mr. Dirk J. H. W. Spanjaard.
Was dat soms niet een mooi feest, dat in de annalen van het R.O. met bizondere letters vermeld
dient te worden?

Een aparte bespreking, die hier echter te veel plaats
zou innemen, verdient „Het land ontwaakt" de brochure welke door het geallieerde opperbevel over
ons land uitgestrooid werd. Het is een geschrift,
overvol uiterst nuttige raadgevingen over noodzakelijke maatregelen ter bescherming tegen luchtaanvallen, over door de Duitsers gelegde landmijnen,
over hoe wij straks het geallieerde opperbevel in te
lichten hebben over bewegingen van de vijand, enz.
enz. Dat velen deze nuttige brochure, geheel of in
uittreksels onder ogen moge komen.
Een —• voor ons althans — nieuw blad verschijnt
sinds lenige tijd „Voor God en Koning" genoemd.
Wat ons hierin opviel was het hoge peil van de politieke en militaire overzichten, welke duidelijk een kundige hand verraden. „Parool" van 25 Mei '44 stelt een
verbod der- politieke partijen voor, dat tot een half
jaar na de bevrijding van ons land zal dienen gehandhaafd te worden:. In dit halve jaar zou zich een
een levendige gedachtenwisseling kunnen voltrekken door middel van vergaderingen, pers en radio.
Uit deze discussies zullen, meent Parool, nieuwe politieke partijen ts voorschijn komen. „Wanneer",
zegt dit blad, „na dit halve jaar een of meer partijen uit het verleden terug zullen komen, dan zullen wij ons daarbij neer hebben te leggen. Elk volk
krijgt tenslotte de partijen, die het verdient. „Een
voorstel, dat zeker de moeite van het ernstig overdenken waard is, dunkt ons.
In de „Vrije Katheder" van Mei vinden wij een
behartenswaardig artikel getiteld „Vechten tegen
Japan?" Het 'behandelt onze houding tegenover de
Indonesische bevolking, &oor ts velen nog gezien als
een trekdier voor onze economische wagen. Wij citeren: ,,Men deinst er zelfs niet voor t'erug om de
verkondiging van het Evangelie als dekmantel te gebruiken voor de ware bedoeling n.l. om Indonesië te
overheersen als voorheen. Dikwijls komt zelfs de gedachte, dat Nederland slechts de catastrofale gevolgen der Duitse bezetting te boven kan komen, indien het deze kan verhalen op Indonesië, eerst
schuchter maar later vrijmoediger om een hoekje
kijken." Wij zullen indonesië natuurlijk mosten helpen om van de Japanse onderdrukking bevrijd te
worden, zoals een vrij volk een ander vrij volk in de
nood bij dient te staan. De gemeenschappelijke belangen zullen dan, na de bevrijding, op een voet van
gelijkheid tot een nauwe samenwerking kunnen
leiden.

WAAR BLIJFT DE GIPS?

Sinds enige tijd is de heer Chris Agterberg té
Utrecht aangesteld om de dodenmaskers af te gieten
van vermoorde N. S. B.-ers. De Nederlandse beeldhouwers zullen met groot genoegen zich verder zonder dit vrijwel onmis'bare materiaal behelpen, en
wij menen uit vrijwel aller naam te spreken, wanneer wij den heer Agterberg veel succes en goeae
zaken toewensen!
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VAN DEN HEER A. MUSSERT.

Wanneer het lichaam ginds hoog in een boom zal
[hangen,
dan valt Uw veege ziel, ellendig tot den dood,
de diepte in, voorgoed, maar niet in mijnen schoot,
en barst de wereld los in psalm- en vreugdezangen.

Toen hij al een halve eeuw zijn dagen had verdaan
met al de afval van zijn meester op te rapen
en, als een spiegelbeeld, zijn standen na te apen,
door, als zijn voorbeeld, steeds op 't zelfde blok
[te slaan

Nu laat gij nog vandaag uw rijks tafels dekken,
en niemand van mijn volk wordt aan den disch
[genood;
er valt geen kruimel af voor Christen of voor Jood.

DRIE SONNETTEN OP DEN SOsten VERJAARDAG

en dan het oude lied te dreunen, in de waan
dat trouw hem dit gebood, dien ridder zonder wapen,
dien stuurman zonder schip, dien herder
[zonder schapen,
want zwarte schapen slechts zijn met hem
[mee gegaan,
toen hij dus vijftig jaar gestaan had in het licht,
terwijl de klaagmuur weer opnieuw werd opgericht
voor volk en vaderland, uit puin van Rotterdam,
geschonken door zijn vriend die het verwoesten kwam
en steenen gaf voor brood, ons manend tot de plicht
van trouw en dankbaarheid: toen ^ag hij Abraham!
ozo

Ik ben Uw gast vandaag, ofschoon ge mij niet noodde,
er waait van Uw fornuis zoo'n aangename geul',
nu gij de vijftig telt verschijn ik aan Uw deur
ondanks dat dreigend bord: Verboden voor de Joden.
Hier staan de stoelen klaar voor Wodan en zijn goden,
gij heft de beker op. Vrees niet, ik ben de tolk
die U de wenschen bisdt van 't uitverkoren volk
en hoop U mettertijd aan hun gelag te nooden..
Want al heeft Mozes ook de tafelen versmetcn,
de wet 'blijft: oog om oog, als opperste gericht.

Maar eenmaal komt de tijd dat u de honden lekken,
dan zult gij, als de vrek, in vuur en dorst bezwijken,
en zal geen vinger u een druppel water reiken.
JAN GRESHOF SPRAK HET NEDERLANDSE
VOLK TOE.

Op de historische 6e Juni, des namiddags om vijf
uur Europese tijd, heeft onze dichter Jan Greshof
uit Amerika zijn landgenoten toegesproken. Het was
een korte rsde „namens de in onverdiende vrijheid
levende Nederlanders", welke eerlijk gezegd op ons
meer indruk maakte dan de rede van minister Gsrbrandy
Maar het is dan ook misschien niet
rechtvaardig, een middelmatig politicus tegenover
een goed dichter te stellen! Voor wie, als wij, na
bijna zes jaar zijn stem weer voor het eerst vernamen, was het opvallend hoe beheerst deze, in al zijn
bewogenheid, klonk, hoe veel soberder zijn woordkeuze geworden was. In de klemtoon op het woordje
„eindelijk" waarmee hij de invasie in Noord-Frankrijk begroette, herkenden wij de oude Jan, wanneer
hij een vriend of een bevriende zaak speciaal onder
onze aandacht wilde brengen. Ditmaal was dit wel
niet bepaald nodig, maar wel een prettig iets, de
stem van een hartelijke vriend die ons, na lange
jaren iets prettigs kwam zeggen, al bleek ook hij te
begrijpen dat met dit „eindelijk" ook het doodvonnis
getekend was van zeer velen, die in deze gigantische strijd om de bevrijding van ons werelddeel uit
de klauwen der nazi's, bezwijken zouden
Tot
ziens Jan, hier in ons midden, waar je nu straks
maar eens een flinke tijd blijven moet — j 3 lichaam
moet nu maar eens tijdje lang niet meer achter je
bewegelijke geest aanlopen!

Zij zegt het Vondel na, den Prince der poëten:
„Vervloekt hem daar hij stinkt en spuwt hem in 't
[gezicht".
Dan eerst herrijst de dag en wordt het leven licht:
als gij begraven zij t, bedorven en vergeten.
ozo

Toen ik mijn eengs zoon op Gods gebod ging slachten
liet hij het blinkend mes plots uit mijn handen slaan;
wat zal hij doen, mijn vriend, als zij U villen gaan
en krijgt gij wel den tijd die engel af te wachten?

Aan alle illegale werkers, die daadwerkelijk verzet willen en zouden kunnen
plegen, wordt, op grond van een voorschrift van het geallieerd opperbevel,
opgedragen niets te doen zonder opdracht van de leiding hunner organisaties.
i
De samenwerkende
illegale organisaties.

