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VRIJE PERS EN VERZETSBEWEGING NA DE
BEVRIJDING.
Wie in begrijpelijke naïeviteit gemeend mocht hebben
dat !het bekende persbesluit van de Nederlandse regering te Londen, algemene instemming zou hebben gevonden, heeft zich schromelijk vergist. Dat
de geheide dienaren van de gelijkgeschakelde pers :het met dat besluit
iniet eens zijn, ligt zo voor de hand, dat we er geen
woorden aan behoeven te verspillen. Het zou trouwens
niet pleiten voor het besluit, als deze lieden er een
goed woord voor over kónden hebben. Dat ook de journalisten van de kranten aan wie nog een schijn van
onafhankelijkheid is gelaten, kranten zoals de Telegraaf
en zijn afleggertje, het Nieuws van den Dag, niet bijster
enthousiast zijn over het besluit is eveneens begrijpelijk,
Deze mensen immers menen nog altijd dat zij goed gehandeld hebben met op hun stoel te blijven zitten en dag in dag
uit het hun door den vijand verstrekte nieuws, de beschouwingen en uiteenzettingen voor Nederlandse lezers
te bewerken, van fraaie koppen te voorzien en zodanig
op te maken, dat de walgelijke kost nog over de — we
moeten het helaas toegeven — niet erg fijnproeverige
geestelijke tong van het grote publiek kan glijden. Zij
menen goed gehandeld te hebben met het doen van al
dat vieze werk, omdat zij er wel eens in geslaagd zijn,
tussen al de leugens en al het bedrog, een brokje waarheid of een hatelijkheidje voor den bezetter te smokkelen. Deze journalisten zien niet, of beter willen niet
zien, dat 'hetgeen zij op dit gebied konden doen, ze
uiterst weinig is, dat het totaal in het niet valt, bij vergelijking met het grote kwaad dat gesticht is door de
bereidheid van bijna de gehele Nederlandse pers het
haar -do'or de Duitsers opgedragen vuile werk te blijven
doen; door de gewilligheid waarmede het overgrote
deel der journalistenbent zich heeft laten opnemen in
het persgilde; door het volgzaam uitstoten van de Joodse jounalisten; door het, om ider wille van de zachte
stoel, het vaste salaris en de rustige verzekerdheid verschoond te zullen blijven van veel der narigheid die op
de schouders van de medeburgers •werd gelegd, vergiftigen van de Nederlandse volksgeest ten bate van de
„ideologie" der nazibende.
We weten zeer goed, dat er ook onder de journalisten die zün blijven zitten, inderdaad mensen zijn die
werkelijk goed en nuttig werk hebben gedaan en alleen
zijn gebleven om dit te kunnen doen. Zij behoeven zich
het bovenstaande niet aan te tre'k'ken.
Dan zijn er natuurlijk no;g de uitgevers van de halfen heel gelijkgeschakelde kranten die zich ernstig bezorgd maken over de gevolgen van het besluit der
regering. Wat gaat er met hun oude kranten gebeuren?
Wat met hun bezit aan gebouwen, persen, machines en
heel de outillage van het krantenbedrijf? Heel zwaar
voelen deze lieden nu plotseling hun verantwoordelijkheid tegenover het publiek, dat immers, zo denken zij,
de oude, -gewende kranten wil behouden. En dus, nietwaar, voor de rechten en het verlangen van dat publiek
moeten zij opkomen

Maar deze heren zijn rustig doorgegaan met het exploiteren van hun bedrijven. Zoals de journalisten hun
pen hebben zij hun bedrijven veil geboden voor de
propaganda van den bezetter en er het nodige aan verdient. Och ja, men moet toch leven, nietwaar?
Alles zullen deze uitgevers er op zetten hun kranten
zo spoedig mogelijk te laten verschijnen. Reeds nu zijn
ze druk bezig „gezuiverde" directies en redacties samen
te stellen, die straks de plaats van de nu zittende kunnen innemen. Maar waar zoveel journalisten zich slap
en naar gedragen hebben, zal het moeilijk vallen hele
redacties uit karakters samen te stellen, te meer waar
te verwachten valt dat op een groot deel der karaktervolle journalisten de hand zal worden gelegd door de
thans illegale pers. We vermoeden dat de zuivering neer
zal komen op het stuivertje wisselen der slappelingen
van de ene naar de andere krant.
Dat al de hier opgesomde belanghebbenden met lede
ogen het regeringsbesluit hebben zien verschijnen, is duidelijk en begrijpelijk en voor ons geen bron van spijt.
Erger is dat deze betrokkenen een scherpe fluistercampagne tegen dit besluit begonnen zijn, zoals er ook
een dergelijke en zelfs zeer openlijke actie gevoerd
wordt tegen het tribunaalbesluit (de berechting van collaborateurs) en daarmede blijkbaar al vele slachtoffers
onder het publiek gemaakt hebben. Het is daarom nuttig iets die'per in te gaan op de vraag van het nut dat
het voortzetten van de vrije pers ook -na de bevrijding
kan hebben en daarbij dan tevens te betrekken de vraag
of er voor de gehele illegale beweging van thans, ook
na de bevrijding een taak is weggelegd. Want immers,
hoe meer de bevrijding nadert, des te sterker worden
de klanken die betogen dat er voor vrije pers en verzetsbeweging, hoe nuttig werk zij in deze tijd van bezetting gedaan mogen hebben, na de oorlog geen plaats
meer is en dat de gehele politieke en geestelijke leiding
van ons volk weer over moet ,gaan in de handen van
de oude, „vertrouwde" leidslieden. Het is des te nodiger
zulks te doen, omdat ook in de illegale beweging zelve
zulke klanken allerminst ontbreken.
Hebben we de klanken welke uit het beste deel van
het publiek (met het andere zullen we ons maar niet
bezig houden) tot ons 'komen goed beluisterd, dan komt,
in het groot gezien, de mening hierop neer, dat men
weliswaar de waarde van de vrije pers gedurende de
bezetting erkent, doch er aan toevoegt dat haar taak
uiteraard slechts incidenteel kan zijn en dus vanzelfsprekend eindigt met de noodzaak der illegaliteit. Zijn
eenmaal de wettige verhoudingen en de wettige regering
teruggekeerd, dan behoren, zo wordt verder betoogd,
de oude persorganen, zij het met gezuiverde directies
en redacties, weer in functie te treden en de leiding te
nemen in de politieke en culturele gedachtenwisseling.
De gelegenheidsjournalisten van de vrije pers moeten
plaats maken voor de beroepsjournalisten, want al met
al is die pers, journalistiek gezien, toch niet veel zaaks.
Aan dit laatste argument behoeven we niet veel woorden te verspillen. Het bewijst alleen maar dat men geen
notie heeft van de moeilijkheden waarmede de illegale
pers te kampen heeft. Het ontbreekt er nog maar aan,
dat men haar verwijt geen advertentiekolommen te exploiteren, er geen redactie- en administratiebureaux oip

na te houden, geen telefoons- en geen telegramadressen
te hebben. En wat die gelegenheidsjournalisten aangaat:
wél degelijk geven ook beroepsjournalisten leiding en
medewerking aan de vrije pers, al wordt zij inderdaad
voor een .groot deel geleid en geschreven door gelegenheidsjournalisten. Maar men kan er van overtuigd zijn,
dat de meesten van hen erg blij zullen zijn wanneer
zij met 'hun •moeilijk en gevaarlijk werk kunnen ophouden en zich weer aan bun gewone arbeid geven. Zij
'hebben een taak op zich -genomen, niet igedreven door eerzucht of jacht op gewin, maar door een eenvoudig gevoel van -plicht, toen zij zagen hoe door anderen, de
beroepsjournalisten, de taak van voorlichting van het
Nederlandse volk schromelijk in de steek gelaten werd.
Vele van hen zullen straks even naamloos terug treden
als zij hun werk .gedaan hebben, maar hun onuitwisbare
•verdienste zal blijven, dat zij ook in de donkerste dagen
van ons volksbestaan de fakkel der vrijheid hoog hebben gehouden.
Blijft het voornaamste argument, dat van het incidentele karakter der illegale pers. Hier raken we dan tevens aan de vraag of vo)or de strijders van de vele
onderdelen der illegale beweging al of niet, straks, na de
bevrijding, een taak is weggelegd. Het is een vraag van
diepgaande en ingrijpende betekenis voor de naaste
ontwikkeling van het politieke leven van ons volk.
Het is een dwaasheid te menen, dat de politieke ontwikkeling van ons volk gedurende de bezettingsjaren
heeft stilgestaan en dat straks weer rustig en zonder
meer de draden der ontwikkeling kunnen worden opgeraapt, die in Mei 1940 zo tragisch afknapten. Op het
voortschrijden der politieke ontwikkeling heeft uiteraard
de illegale plers groter invloed gehad dan de andere
delen der verzetsbeweging. Deze pers immers heeft van
meet af aan leiding moeten geven. Zij heeft het volk
door het dichte kreupelhout van leugen en bedrog, van
sluwe propaganda voor de verrotte nazi-ideeën en lage
list van den bezetter, moeten sturen naar het licht van
de vrijheid. Zij was gedwongen zich telkens weer rekenschap te gever! van de politieke en culturele betekenis
van hetgeen in eigen land en rondom in de werelc! .gebeurde, om aldus, het oog gericht op het verre doel,
het volk te kunnen sturen naar de herrijzing en om ook
in die dagen, toen het dwaas scheen nog vertrouwen
in de toekomst van een eigen volksbestaan te hebben,
de hoop en het vertrouwen levendig te houden. Zij
heeft daarbij de strijd moeten aa.nbinden, niet alleen
tegen de listen en lagen van den bezetter en zijn Nederlandse rotgenoten, maar ook tegen de lauwen en slappen in de eigen bevolking, tegen de ambtenaren die
volgzaam de weg gingen waarop zij door den bezetter
gedrongen werden, tegen de vele tot compromissen bereide leiders van het voormalige economische, politieke
en culturele leven. Ni mand zal ontkennen dat daarbij
fouten gemaakt zijn en de juiste wegen en middelen
dikwijls eerst aarzelend en tastend z<in gevonden. Maar
langzamerhand is zij zekerder in haar optreden geworden en werd zij steeds meer het orgaan Waarin nieuwe
ideeën bediscussieerd werden en vorm kregen. Dat de
vrije pers daarmede een belangrijke politieke en obk culturele taak vervuld heeft, ja eigenlijk de enige leidster
van het politieke leven van ons volk geworden is, is
naar onze mening niet voor ontkenning vatbaar.
Maar ook het z.g. technische applaraat der illegaliteit,
de eigenlijke verzetsbeweging in zijn vele vormen, heeft
willens of onwillens, d.w.z, bewust of onbewust, een belangrijke bijdrage in de politieke strijd geleverd. Het
mo.ge er op het eerste gezicht niet de schijn van hebben, maar in werkelijkheid zijn al die talrijke verzetsdaden in hun vele variaties, politieke handelingen geweest,
omdat zij een politieke strijd, de bevrijding van ons
land dienden. Het is trouwens de vraag of de scheidingslijn tussen het technische en het propagandistische
deel der illegaliteit wel zo scherp te trekken is als men

soms gaarne wil doen. Het moge waar zijn dat ieder deel
zijn eigen groepen en organisaties heeft, er zijn talrijke
illegale striiders die zowel aan het ene als aan het andere
deel der illegaliteit hun bijdragen leveren. En in ieder geval
bestaat een grote en innige samenwerking tussen beide
delen.
De illegaliteit heeft vele personen aangetrokken, die
zich vroeger weinig of niet om het politieke leven bekommerden, maar zich juist door de verschrikkingen van
de bezetting genoopt hebben gevoeld, zich op de betekenis van de politiek voor een vrij en onafhankelijk
volksbestaan te gaan bezinnen. Zij zijn niet tot de illegaliteit gekomen uit zucht naar avontuur, maar door het
voelen van de noodzaak, dat ieder rechtgeaard burger
naar beste kunnen en vermogen zijn bijdrage in de bevrijdingsstrijd, heeft te geven.
Zo bestaat, aan de vooravond van onze nationale bevrijding, de illegaliteit uit een gro°p vastbesloten mensen, die merendeels heel goed wet^n wat ze willen, in
het moeilijke en ontzettend veel offers vragende werk
geleerd hebben wat zij, ondanks alle meningsverschil,
aan elkander hebben, en die getoond hebben eigenbelang opzij te kunnen zetten voor de zaak van het algemeen. Men kan zonder overdrijving zeggen, dat de illegaliteit het beste deel van ons volk omvat.
Zou men nu straks dit volksdeel willen afdanken, als
de moor die zijn plicht gedaan heeft en dus kan gaan?
En dat op het motief, dat er in de illegaliteit fouten zijn
begaan en de meeste v?.n de illegale werkers jonge
mensen zijn, die alle politieke ervaring missen en geen
verstand hebben van het leiden van des lands zaken!
Wat die jongheid aangaat, er zijn onder de illegalen
veel mensen met grijze haren, veel mensen ook die reeds
voor d?n oorlog hun scoren in de politiek verdiend hebben, al hebben slechts weinigen van hen het tot een
zetel der eere gebracht. Misschien ook omdat zij er s^een
behoefte aan hadden op z'ilk een zetel plaats te nemen?
En wat het begrip van .staatsbestuur aangaat, d? grote
Russische staatsman Lenin heeft eens gezegd, dat het,
leneinde CPU werkelijke volksref?ering te kunnen grondvesten nodig is dat iedere keukenmeid leert de staat
te besturen. Zcnls in iedere slagzin, zit ook in dcre een
weinig overdrijving, maar de kern ervan is volkomen
waar: een waarlijk democratisch, van alle nepotisme vrij
bestuur kan pas dan goed werken als zoveel mogelijk
leden van het volk geleerd hebben hoe dat volk bestuurd
moet worden en voloral geleerd hebben zich zelfstandig
een oordeel over de daarmede samenhangende vra.gen
te vormen. En op welke school leert men beter, dan op
die der practijk?
Het is waarlijk geen toeval, dat er juist nu zoveel
stemmen opgaan tegen het in enigerlei vorm voortbestaan van de vrije pers en het, op welke wijze dan ook,
betrekken in het politieke leven van straks, van de illegaliteit. Hoezeer de meningen ook uiteen mogen lopen
over de vraag van het hoe en de wijze waarop, vaste grond
heeft in ieder geval in de illegale beweging gekregen de
overtuiging, dat een stevige sprong naar vernieuwing van
het economische, politieke en culturele leven gemaakt
moet worden, en dat we in geen geval terug moeten
grijpen naar toestanden zoals die voor den oorlog bestonden. Dat vele leden der oude politieke bewegingen
tegen het gegroeide radicalisme bezwaar 'nebben en de
dragers er van, het overgrote deel der illegale werkers,
graag <oip zij zouden willen drukken, kan al evenmin
verwondering wekken als het feit, dat de leiders van ons
voormalig economisch leven, beducht als zij zijn voor de
positie van bevoorrechting die zij zelf en de tot hen behorende .groepen innamen, nog veel ernstiger bezwaar
hebben de stromingen die ook de economische verhoudingen grondig willen veranderen, aan het woord te laten
komen en een mede-beslissende stem te geven. Het verzet dat door dezelfde kringen als hierboven genoemd,
in Frankrijk en meer no.g in België reeds thans tegen de

grote sympathie van de bevolking vindende radicale
druk van de voormalige illegale groepen geboden wordt,
maakt ruimschoots duidelijk wat ons ook hier te wachten staat. Het is daarom meer dan tijd, dat enerzijds
de illegale beweging zichzelf bewust wordt van haar
politieke taak voor straks en dat anderzijds de bevolking
zich bereid stelt de vooruitstrevende illegaliteit te ondersteunen.
Het is niet alleen het recht, maar ook de onafwijsbare
plicht van de illegaliteit de in haar tijdens de bezetting
gegroeide ideeën voor vernieuwing van het volksleven
in al zijn delen, uit te dragen in veel breder kring dan
in de bezettingstijd mogelijk is geweest. Dat deze ideeën
geabsorbeerd zouden kunnen worden door de oude politieke partijen en organen, dat zij daarin vorm zouden
vinden en door hen verwezenlijking, is onmogelijk te
achten. Het zou in ieder geval leiden tot verzwakking, tot vervorming en eerst zeer traag tot verwerkelijking. Daarom is 'het de opgave van de illegale
pers, zélf de door haar begonnen voorlichting voort te
zetten en is het de taak der illegaliteit haar opvattingen
'ter 'kennis van het staatshoofd, de kroon en het parlement te brengen.
Wil dat alles nu zeggen dat wij van mening zijn dat
de illegaliteit als het ware een nieuwe partij moet gaan
vormen, met terzijde stelling zelfs van de oude partijen?
Natuurlijk menen wij dat niet. Wie ook maar enigszins
weet hoeveel stromingen en meningen er in de illegaliteit leven, ziet direct het dwaze van zulk een pogen in.
Maar er zijn ondanks alle verschillen ook vele punten
van overeenstemming, die het mogelijk maken, dat al
vormt de illegaliteit geen partij, zij toch tot op zekere
hoogte omtrent verschillende belangrijke zaken een ge_
meenscha?t)elijk of althans door grote delen van de illegaliteit gedeeld oordeel kan geven. Daartoe moet zij in
staat worden gesteld en dient een orgaan geschapen te
worden. Zulk een adviserend orgaan der gezamenlijke
illegaliteit zal, zeker in de overgangstijd, belangrijk werk
kunnen do>en.
Misschien rijst bij sommige van onze lezers de vraag
waarom problemen als deze behandeld worden in een
krant als de onze, die zich in het algemeen buiten de
politieke vragen houdt. Het is omdat wij menen, dat de
komende politieke ontwikkeling ook voor chs kunst, vo,or
de cultuur in het algemeen, van grote betekenis zal zijn.
In vele artikelen hebben wij ons telkens weer voorstanders getoond van een actieve, doelbewuste, vooruitstrevende cultuurpolitiek. We hebben daarbij tevens aangetoond, dat de cultuurpolitiek geen o,p zichzelf staand iets
is, maar nauw samenhangt met de algemene politiek. Wij
zouden daarom nimmer een algemene politiek, die de
cultuur, als voorheen op de achtergrond zou willen schui.
ven, kunnen ondersteunen. Het is naar on^e mening van
het grootste belang voor de cultuur, dat haar vertegenwoordigers in den vervolge mede een stem in het kapittel krijgen. Maar wil dat bereikt 'kunnen worden, dan
moeten wij oo'k bereid zijn te midden van het volle leven
te staan en ons niet verre te houden van de behartigino
der algemene belangen. Dan dienen de cultuurdragers en
scheppers krachtig mede te werken, overal daar waar
zij kunnen en met de middelen welke hun gegeven sijn,
aan de verheffing van ons volk. Al kiezen wij dus, over.
eenkomstig de betekenis van onze ondertitel, geen partij
voor een of andere „partij", krachtig kiezen wij de zijde
van al diegenen die ons volk in economische, sociale en
culture zin omhoog willen stoten in de vaart der volken.
En dat brengt mede dat wij, als in het bovenstaande is
gepoogd, pleiten voor de vrije uiting en vooral de deelname aan de politieke en culturele gedachtenwisseling,
van de in de illegaliteit levende stromingen voor vernieuwing.
Over de vraag «hoe wij zelf denken in de naaste toekomst onze taak te vervullen, komen wij nog nader te
spreken.

DE ILLEGALEN,

Wij waren wel goed genoeg
om toen ieder de moed was ontvallen,
't gebroken rapier, het banier
vertrapt door de horden, voor allen
te heffen, de vuisten te ballen,
te doen wat de plicht van ons vroeg.
Wij waren wel goed genoeg
om met nachtlijk gedrukte pamfletten,
met bloed meer gedrukt dan met inkt,
uw hart van zijn druk te ontzetten,
ihet botte verzet-staal te wetten,
en deden het nóg niet genoeg,
Wij waren ook goed genoeg
om met wapens ons heimelijk te weren;
toen duizenden doken, hun geld
en bonnen te distribueeren;
met daaglijks opnieuw saboteeren,
te dragen wat geen van u droeg.
Wij waren zelfs goed genoeg
om veel tientallen van onze vrienden
onwrikbaar voor 't vuurpeloton
te offeren voor wat gij verdiende
met laksheid, gij Nazi-bedienden,
igij laffen, bij al ons gezwoeg!
En nu er een stem ons vroeg
onzen raad na de zaaklijke daden,
nu zouden we zwijgen en u
daarstraks met uw dadenloios raden
ons volk en ons land laten schaden,
als nood zelf tot ridder ons sloeg?
Neen, waren we goed genoeg
om den sluipstrijd voor u op te knappen,
dan willen we toonen net-zoo
het werk van den opbouw te snappen.
Straks rusten alleen maar de slappen,
wij hebben nog veel voor den boeg!
BRAND ARISBRIEF.

Neen, tevreden zijn wij niet over een groot deel van
ons volk, en vaak zelfs schamen wij ons er over. Deze
bekentenis verwondert U, op dit ogenblik en op deze
plaats? Laten wij dan samen de balans van dit vierde
oorlogsjaar eens opmaken.
Daar vinden wij, aan de ene zijde, het ondergrondse
verzet, waar mannen en vrouwen van verschillend geloof en politieke opvatting eensgezind hun harde, opofferende taak volbrengen. Zij geven ons hoop op een
toekomst, uit bloed en ellende omhoog gestegen, waarin
er meer eenheid dan voorheen zal bestaan onder de
besten, onder het waai lijk arbeidende deel van ons volk.
Aan de zelfde zijde vinden wij de arbeiders, die weiger,
den voor Duitsland te werken, in welke vorm dan ook,
de spoorwegarbeiders, die' zonder dralen het bevel tot
staking uitvoerden, en naast hen en achter hen de tallozen, waaronder vele minvermogenden, welke dit lijdelijk verzet materieel — maar dit wil in laatste instantie
zeggen: ook geestelijk — mogelijk maken. Nog steeds
aan dezelfde kant vinden wij de kunstenaars en intellectuelen (waaronder wij vooral denken aan de medici
en de groep der standvastige studenten) die zich nu al
jaren lang schrap zetten tegen iedere vorm van rechtstreekse of indirecte arbeid voor de vijand of in de geest
van de vijand, lot zover onze opsomming van hen, op
wie wij met ihet volste recht trots zouden kunnen zijn,
van hen, voor wie begrippen als eer en de strijd om de

,,condition humaine" een onuitroeibaar deel van hun
levensopvatting zijn.
Trots zouden kunnen zijn — indien aan de andere
zijde niet te veel duisterlingen van het alleronguurste
soort stonden, die de naam van het Nederlandse volk
bezig zijn door het slijk te sleuren, en welker lelijke,
lo<5ge aanwezigheid veel van het aanwezige goede overschaduwt. Daar zien wij de zwarte handelaren van het
allerzwartste soort: zij die thans, nu het gaat om de
honger en de koude buiten ons volksbestaan te houden,
hun voorraden zó langzaam en tegen zulke schandelijke
woekerprijzon spuien, dat enkel de riïken en zeer rijken
zich op voldoende wijze van het allernodigsts kunnen
blijven voorzien. Het schaamrood stijgt ons naar de wangen, wanneer wij dit gore bedrijf gadeslaan. Reizigers
van vroeger wisten van ons volk te verhalen, dat het
voor geld tot vrijwel alles in staat was. Dit moge een
weinig overdreven ziin, een grond van waarheid moet
er wel in geschuild 'hebben, wanneer wij tenminste afgaan op wat wij rondom ons heen gedwongen zijn aan
te zien! DH duidt O'pi een fout in ons volkskarakter,
maar kan dit een red^n zijn om te vergoeilijken en niet
met alle verontwaardiging op te komen tegen de vervloekte winzucht. welke de eer van ons volk, zijn geesteliike gezondheid, als een kanker bezig is aan te vre
t"n? Ook karakterfouten kunnen genezen worden,
of in ieder geval binnen de stalen banden van de zelftucht gehouden worden.
,,Wat word ik er beter van" zefït rle Hollander wanneer
hij aan een zaak geen paar honderd procent verdienen
kan. ,.Het is diefstal tegenover mijn familie als ik het
ti'et doe" zegt bij een ander maal, en hij werkt voor de
Wehrmacht, vecht er om de eerste te zijn om eau stuk van
zijn vaderlandse steden te mogen slopen nf een bastion
ten belhoeve van de pijnigers van zijn volk te bouwen.
Als hij een kunstenaar is, d a n zendt hij zijn werken
mar een openbare tentoonstelling waar tegenwoordig de
bordjes ..verkocht" de zaalwanden oversneeuwen, hij
neemt opdrachten aan van ruk en gemeente, en vraagt
zich nauwelijks af wat voor lieden hpt ziin. die daar in
hoogste instantie aan de touwties trekken. Hii laat zich
intprviewen of pent zelf de kolommen der gelijkgeschakelde kranten mee vol, hij tracht zijn boeken uitgegeven
te krijgen en t-eedt voor de radio op, voor dezelfde microfoon die biina dagelijks de schandelijkste leugens
uitbralt en de ploertif'ste beledigingen jegens grote groenen van ons volk. Als hij er maar „beter" van wordt.
En dan zijn er nog onder de kunstenaars lieden, waar•"oor wij ons ook schamen. Dit zijn zij, die hun angst
bekennen voor het waarschijnlijke feit, dat er straks
weinig of geen millionnairs meer zullen zijn, want wie
zal dan nog hun dure kunstproducten kopen!
Wat een droevig gebrek aan vertrouwen in hun volk,
in hun eigen kunst uiteindelijk! Liever schijnen zij te
willen leven van de brokken, welke enkele rijkaards
hun goedgunstig van hun tafel toewerpen, wanneer ?ij
maar neties opzitten en pootjes geven, dan te trachten
Kun afzetgebied te vergroten onder de andere delen van
hun volk. Is dit een voorbeeld geven aan de honderdduizenden, die weinig of geen geestelijke strijdbaarheid
bezitten, maar er vaak wel degelijk gevoelig voor zijn
wanneer zij die bij anderen, in wie zij hun meerderen
erkennen, ontmoeten? Platter dan de platste platburger
gedraagt gii U. kunstenaar, die Mammon als Uw huisgod vereert. Maar wij gaan verder met de trieste opsomming van hen, rlie aan de verkeerde zijde staan. Daar
is het grote, vormloze gedrocht dat „het publiek" genoemd wordt. Is het U wel eens opgevallen, dat „het
nubl'ek" nooit striidt of gestreden (heeft, nooit op de
barricaden stond of als één man ten strijde trok tegen
onrecht en bedrog? Zij die doelbewust uit de schouwburgen en concerten wegbleven, zij die de 'kunstenaars
in hun illeöale strijd steunden naar hun vermogen, hen
rekenen wij niet tot „het publiek", dit zijn bewuste ka-

meraden van de gilde-weigeraars en de ondergrondse
werkers. „Het publiek" geniet en genottert slechts, het
host en hijst vlaggen wanneer anderen de kastanjes uit
het 'hete vuur gehaald hebben. Die anderen, zij worden
— en voor velen heeft dit woord nog steeds een depricieuze klank — „het volk" genoemd. En dat „volk" is
steeds en overal de bond der besten, der klassebewuste
arbeiders, der heider-denkende en moedige kunstenaars
en intellectuelen. Een geweldige meerderheid zouden zij
tezamen kunnen vormen, maar zij schijnen een minderhe;d do.or het geschal der lafhartige anderen, door dier
taktiek steeds de vetste en verantwoordelijkste baantjes aan zich te trekken en aldus het „gelaat" van hun
volk, vin de ganse menselijke samenleving, een andere
''itdrukkinrf te geven dan die welke het toekomt, gereke"d vanuit het hart en het hoofd der besten.
Maar wit dwalen af, wij waren aan het tellen, het
tellan van de droeve optelsom dergenen die wij nu eens
en voor al „volksvreemde elementen" wensen te noemen. Het is geen defaitisme, dat ons thans er toe dringt
dit te schrijven, dat wij durven vaststellen dat er zovelen van dit soort in ons volk te vinden zijn. Het is nodig
en hoog tijd dat het mes in deze zweer gezet wordt, en
voor velen die wij op het oog hebben, is het wellicht
no4- niet. te laat terug te keren op de weg die zij gegaan ziin. onbewust vaak — in het beste geval — ot
ii't lakse lamlendigheid, in het ergste. Er ziin arbeiders,
die misschien nu al gaan beseffen dat zü hun klasse en
huri volk schaden, door 'hand- en snand'ensten te verrichten voor dé fascistische vüand. Fr ziin zakenlieden,
die wellicht nu nog gedeeltelijk goed kunnen m"ken wat
zü misdreven 'door, zonder grote dwang, en hoofdzakelijk
1
iit winsthoiag, vo!or de viiand te werken en te doen
we-ken. Zii mogen weten, waar volgens Bratvdar«s 'h'in
•verlet behonrt te^ün: ïn de tra«ss*».ti der ond^^<ïro"d c e
"t«-"/'o-<fptii<:at'ies' Er ziin kunstenaars en intellectuelen
dip. nu noi<?, en niet uit angst voor de komende straf, zich
f P r"rf kunnen trekken uit al hun ..gilden" en ..kamers"
pn trachten de. last"'1 van hun standvastige collega's ots
i[ïe pop nf ande r e -wïize te vwlfdhtea. En er is een kern
— rij het misschien e°n kleine — van het door ons
hWboven Gewraakte publiek, dit n" norf kan gaan beppf'pri on Tinpwel de schouwburgen dirht ziin. de concertzalen «•';?" Kt s af en toe een uurt'e hnn deuren ot>enen. de drukpersen niet meer draa'°n voor de schone
Iptteren. dat het wat — en heel wat! — h e e f t rfoed te
pimkpn tegenover al dip velen, •welke de moed hadden
/ifh n'ets aan te trekken van de b e f a a m d e honger en
dorst naar geesteliike Goederen van het uitgaande "n
]p7°nde 0"b1;ek. waar dit met hun waardigheid als kunstenaar niet langer strookte.
Wii moeten, in de^e bittere weken, zo vaak danken
a ^ n onze onvergetelijke kameraad Gerrit van der Veen.
Wii kennen zi'n ervarir\g°n in de kringen der kunstenaars, m d'e der zakenlieden, gedurende de iarpn dat hij
het v°r7et in nns land organ'spprde als weinigen dit
vermochten. Gulle rfevers pn moedige medestriiders vond
hii. nok onder de 'hoogst geplaatsten, ook onder de ..bonren", mnar o"k lafheid en gierigheid tot in het onóelofeh'ike toe. Wii denken aan de hoogleraar aan de Riiks?c.-ir1em : e van Beeldende K"nstp.n te A m s t e r d a m — z'in
naa.m moo£t U ger"«t weten: ,T"rres — d'e, na als tfildelid pen tentoonstelling iJe-tio-uden te hebhen welke hem
onVele tienduizenden guldens opbracht, liet wpt°n iets
te. w'llen doen voor de ..illegale kunstenaars". Wat rfaf
h'i n a a r hii zei na rijp beraad7 Viïfeptw'ntirf öuld^n! Van
der Veen weigerde, natuurliik, e°n dergelijke fooi van
een kurinfenaar, die run verhouding tot de kootjlust'^e
bourgeoisie ook blükbaar enkel kon zien als een soort
verguld fooienstelsel. Maar hii. Gerrit. hii, de man met
de vele na.men. wist zich geducht te maken bü velen der
rijken en machtigen, ook waar het er .om ging fondsen
te versterken welke de illegale strijd ruggesteunden. Velen waren bang voor hem, als voor hun geweten. Of er

iets in hen wakker geschud is op de avond, toen zij in
hun clubfauteuil gezeten, lazen dat Gerrit Jan van der
Veen als terrorist terecht gesteld •was door de vijand?
Laten wij het hopen! Hij, Gerrit, wist wat de leuze
betekent welke Brandaris telkens onder zijn brief schrijft.
Hij had ze van de eerste dagen der bezetting tot de
zijne gemaakt en wist, welke verantwoording hij dusdoende op zich laadde; weg met de nazi's, uit ons hart,
uit ons werk, uit ons land, uit onze samenleving. Tegenover de totale oorlog stellen wij het totale verzet!

DE FILM IN OORLOGSTIJD.

De meeste mensc'hen in ons land realiseeren zich'nog
nauwelijks, dat de film heden ten dage naast pers en
radio hét middel bij uitstek is, ter beïnvloeding van het
volk. Zij is niet alleen visueel als de pers, niet alleen
auditief als de radio, doch beide tegelijk en zij behoort
dan ook in één adem met de in ons land tot hoer verlaadde „Koningin der Aarde" en de niet minder bezoedelde Omroep te worden genoemd.
De moffen hebben dit zeer goed ingezien, en de veelbeteekenende consequentie is dan ook geweest, dat de
f'lm, evenals pers en radio, getrokken werd binnen het
ressort van het door hen gecreëerde departement van
Volksvoorlichting en Kunsten.
Het filmbedrijf in Nederland was sedert 1918 georganiseerd in A*>.n Nederlan<lschen Bioscoopbond, in het
begin hoofdzakelijk bedoeld als strijdorgaan tegen allerlei beperkende en belemmerende voorwaarden van de
ziide van de overheid, die vooral in dien tijd z^ér afwijzend stond tegenover de film. In den loop der jaren
was deze Bond uitgegroeid tot een 'hechte organisatie
van practisch allen, die in het filmbedrijf werkzaam
waren.
Daar het filmbedrijf 7!ch in Nederland door allerleï
omstandigheden in hoofdzaak beperkte tot den imoort
pn de vertooning van buitenlandsche films — de orodi'ctie van Nederl^nd^c'he films heeft over !b<?t geheel
genomen tot nog toe immers weinig om het lijf gehad,
— was
de vakorganisatie er een van in 'hoofdzaak commerri a el bij de fi'ni geïnteresseerde menschen: bioscoopexploitanten en filmverhuurders. Ooik daarin zal in de
toekomst verandering moeten komen en de teekenen wijzen gelukkig op een meer positief streven onder de enkele, fimdeski'ndigen die niet geheel van verantwobrdelijlcheidsgevoel gespeend zijn,
Hoe is nu de houding van deze groep menschen gedurende den oorlof geweest? Tn 1040 is zij er een geweest, dip zelfs no<< niet aan liideliik verzet toekwam.
Een houding van: „We kunnen tóch niet alles weigeren,
pieten wel toegeven, willen 7e ons onze bedriiven n'et
sluiten en in handen van N.S.B.-ers geven; laten we dus
proheeren een vinger in de paai te houden."
Onder den invloed van deze telkens en overal weer
opduikende meenmi? der lafhart'tTen, is het 'hoofdbestuur,
en met name de toennrl-ge bondsvoorzitter, volgens vele
leden t e ver gegaan. En volgens ons zeer zeker!
Het was den Duitschers en N. S. B.-ers er immers
maar om te doen, het schier perfecte Bondsapnaraat
onbesrVa.d'ffd in handen te knigen! Zelf" toen de/.e donr
de Ieder» benoemde voorz'tter door Goedewaagen <*n
consorten werd ontsla<!°n. pn toen in ziin plaats de repofve. r-fficier van het Nederlandscbe
leger en Mei-1940N. S. B.-er H. M. van Tr;et tot voorzitter van den Bond
WPT) benoemd, 'fnat'i"rliik buiten de leden oml, bleven
vele leden en ook ambtenaren van het bondsb"reau van
meen'ng. dat de oi'de garde zoo lanrf mogelük moest
.«tand houden. Men bleef ,,commercieel" denken, en bekreunde zich niet om z"n hoogere plichten.
Tn deze periode werden enkele speelfilms voor verplichte vertooning in de bioscopen aangewezen. Dat een

daarvan, een anti-Joodsche film, werd verhuurd door het
kantoor van den nieuwen bondsvoorzitter, dat deze
heer zijn mede-directeur Bierman exploitatievergunning
voor een nieuw theater in Amsterdam wederrechtelijk
in handen speelde en daarop hoogloopende ruzie kreeg
met genoemden Bierman, toen deze weigerde den voorzitter deelgenoot te maken van dit theater — het zijn
slechts enkele voorbeelden van de fraaie praktijken van
deze 'heeren, Hoe kon het ook anders....
De heer Van Triet werd als voorzitter van den Bond
verdrongen door den eeuwig in geldnood verkeerenden
avonturier G. J. Teunissen, schepper o.a. van de sof-film
Willem de Zwijger en, in andere tijden, toen deze cameleon dus ook een andere kleur had, van de film
,,Sabbath'', tezamen en in vereeniging met Tuschinski
gemaakt. Ook Teun'ssen, als „cineast" nog nauwelijks zijn
leertijd te boven, meende in 1940 zijn kans schoon
te zien
in de N. S. B. en in 19112 werd zijn streven belo!>ond door
z'in benoeming tot leider van den inmiddels tot Filmgilde getransformeerde Bioscoopbond.
Daar dit leiderschap een ..eerebaantje" was, moesten
er nog epnige lucratieve bijkomen; dat van voorzitter
van de Filmkeuring, dat van leider van den filmdienst
van de N S. B. en van eenige. door hem opgerichte
f'lmmaatschappirt'es d : e slechts dure en slechte reclamefilm'Dies gemaakt 'hebban. (D""r
voor de Staat natuurlijk!)
Als leidpr van het Filtn c; ilde 'had Tennissen dus niet
veel tiid. Hij koos z-oh daarom een „bestuurder" voor
het gilde, een vriendie, M. A, de Wijs, wienr eeni<?e filmkennis dateerde van d^n tijd, dat hij voor de Rubberst ; cht ; ng wel eens smalfilms draaide. Zijn rijk duurde
n<et lang.
Wanneer wij nog even ot> het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten chn intrigant Albcrt J. Riohel
si^naleeren als waarnemend hoofd van de afdeeling film7ak"n — van orig-ne een filmvartaler. die vóór Mei 1940
nladit te leven van voorschotten, welke Joodsche zaken
hem op ziin ordinair pn schreeuwerig vertaalwerk gaven
— dan hebben wü, met voorbijgaan van de vele tafelsohu'mers van kleiner formaat, de belangrijkste filmavonturiers van de achter ons liggende jaren genoemd.
Hoe =tond het intusschen met de leden?
De Joodsche zaken werden onder „Verwaltung" gesteld. Dr. Zimmpr van het Reichskommissariat moet elk
jaar wel een dikke ton aan emolumenten hebben genoten
van de tallooze zaken, >die hij onder Verwaltung had.
Ufa en Tobis kre.gen vrijwel een monopoliepositie; de
vertooning van de Journaals, zoowel van het Duitsche
als van het Nederlandsche, werd verplicht gesteld voor
de bioscopen; het werd den exploitanten verboden om
bekend te maken, hoe laat de hoofdfilm zou beginnen,
•opdat het pVbl'ek, dat de iournaals niet wilde zien,
daar geen rekening mee zon kunnen houden.
De productie van Nederlandsche speelfilms werd officieus verboden; er is er in al die jaren dan oo:k maar één
toegelaten.
Practisch zijn in de oorlogsjaren in Nederland alleen
-geproduceerd: het Journaal, dat evenals pers en radio
geheel was ingesteld op de „voorlichting" van het volk
in Nationaal Socialistisch en .geest, een reeks propagandafilms en wat neutrale voorprogrammafilms. In dit verband moet worden opgemerkt, dat een zekere Egbert
van Putten, een avonturier, die na jarenlang om de Nederlandsche avant-garde heengedraaid te hebben, in
Nazi-Duitschland eenden naam had gemaakt door het
lanceeren van een anti-Joodsche film, in 1941 kwam opdagen met een vergunning om films te produceeren, aEgegeven door d>en Rüks-Comm'ssaris. Hij stichtte het
filmproductiebedrijf „Nederlandfilm", verbond de treurige
figuur van Mr. Henrik Scholte (ex-filmliga-voorzitter, exreclamechef van de Metro-Goldwyn in Nederland, exdichter, ex-wat men maar will aan ziin bedriif als perschef, en zag ikans in anderhalf jaar, 259'.0!y> gulden, door
„Volksvoorlichting" gefourneerd staatsgeld, erdoor te

brengen, zonder films te produceeren die het noemen
waard zijn. Voorwaar, het Filmgilde mag trotsch zijn op
zijn werk en zijn successen!
Tenslotte willen wij twee vragen behandelen;
1. Hoe 'hebben de menschen uit het film- en bioscoopbedrijf zich in de oorlogsjaren gehouden?
Zij hebben getracht >hun bedrijf gaande te houden, en
allen hebben zij daarvoor de onverantwoordelijkste concessies moeten doen, — behoudens natuurlijk de Joodsche leden, die a priori werden uitgeschakeld.- Ze zijn
over het algemeen te s-pjitsen in 3 groepen:
a. de meeloopers, die zich door niets of niemand wilden laten storen in bun geldverdienen, ook al vergiftigden zij hun volk met de gemeenste Nazi-propaganda.
b. de „zaken"lieden, die schipperden tusschen geven
en nemen, maar voioral den vijand zijn zin gaven.
c. de „afwijzers", helaas slechts weinig in aantal.
Regeering en na-oorlogsche vakorganisaties zullen zich
over hun gedragingen een oordeel hebben te vormen. Er
moet ongetwijfeld flink de bezem gehaald worden door
hun onder vijandelijke sanctie verrijkte gelederen, en het
zal .gebeuren ook.

2. Hoe echter heeft het publiek zich gedragen?
Ook dit 'is te verdeelen in 3 groepen:
a. de bewonderaars, de idioten die zich aan iedere
film vergapen, ongeacht wat deze voorstelt of beoogt;
b. de amusementzoekers (het doet er niet toe van
welke soort dit amusement is);
c. de wegblijvers.
De tweede groep vooral is veel en veel te groot geweest. Zij waren het, die uren in de rij stonden om een
plaatsje te veroveren teneinde een slechte film te zien,
waarin Teutonen, als heer of dame vermomd, een sentimenteele geschiedenis opvoerden — liefst met veel vertoon van vrouwelijk naakt, want de Wehrmac'ht moest
aok het zijne hebben. De tweede groep heeft gemaakt,
dat de bioscopen floreerden en, wat erger is, dat UfaTobis in één jaar op haar a.andeel in de recettes 7 millioen gulden in ons land kon incasseeren, en dit douceurtje als ditmaal inderdaad vrijwillige extra-bijdrage van
het Nederlandsche volk naar Duitschland zenden.
Over het gedra.g van dit publiek zal het Nederlandsche
volk zichzelf een oordeel moeten vormen

LOTSVERBONDENHEID
AFSCHEID VAN HET GOUDEN KALF.
In het nummer van de Telegraaf van 9 Mei 1944 nam
de chef van de propaganda van de „leider ' Mengelberg,
L. M. G. Arntzenius, afscheid van zijn heer en meester.
Hier volgen enige woordelijk overgenomen zinnen uit
zijn critiek: „Het zijn alweer souvenirs. De ouderen onder
ons leggen ze met de vaste jaarlijksche veneratie bij de

vroegere; voor de duizenden jonge menschen die ge tegenwoordig in de zaal ziet, beteekenen ze ae eerste openbaring van dirigeerkunst. En wij allen voelen scherp en
niet zonder bitterheid, dat het te kort geduurd heeft, dit
seizoen. Met sterker tegenzin dan ooit laten we den
meester gaan. Het is op deze plaats ieder jaar en onder
alle omstandigheden gezegd: wij komen te kort! Het interesseert ons luisteraars niet wie er de schuld van

draagt en welke argumenten er een rol in spelen: wij weten slechts dat ons Mengelbergseizoen te klein is en dat
we meer willen dan deze paar weken. . . . Het is zo verschrikkelijk eenvoudig en toch schijnt men het aan de
Van Baerlestraat, of waar dan de duur van Mengelberg's
dirigeerperiodes wordt vastgesteld, maar niet te kunnen
begrijpen; wij komen om de muziek en om de muzikale
ontroeringen in de mate en den graad dien alleen Mengelberg ons geven kan. Alle economische en politieke en
de hemel-weet-wat-nog andere redenaties staan daar volkomen buiten: wij vragen om de kunst!" Deze „critiek"
(waarin de naam Mengelberg maar 8 maal voorkomt!)
eindigt met het eisen van een „Mengelbergseizoen waar
het Amsterdamse publiek om vraagt en recht op heeft".
De houding van Mengelberg, die in een ommezien van
grootsprakige patriot, gloeiende katholiek en zeer vurige
vereerder van Hare Majesteit de Koningin werd tot nog
enthousiastere aanhanger van den vijand en nog trouwere
dienaar en aanbidder van den rijks-commissaris — was
direct in de eerste zware dagen van onze slavernij zo minderwaardig, de reactie van alle goede Nederlanders hierop zo spontaan en onmiskenbaar, dat wij het overbodig
achtten op deze plaats veelvuldiger en uitvoeriger op
deze schandvlek van ons nationale volksbestaan in te
gaan. Intussen maken het echter zijn satellieten al te
dol — mogen zij er voor betaald of door gemeenschappelijke interessen oipl leven en dood met hem samengekoppeld zijn — en 'helaas is het hun door hun onvermoeibare „frappez toujour?" al gelukt om heel wat recht
te buigen, menige naïeve outsider om de tuin te leiden
of onzeker te maken. Want levendig zijn in onze herinnering de bijna lege zalen en de dodelijke ijskoude sfeer,
waarmee de verrader bij zijn verschijnen op het podium
in 1940' ontvangen werd. Als men zich toen in de Van
Baerlestraat door economische redenaties had laten leiden, dan had men de 70-jarige naar huis moeten sturen.
En wanneer politieke redenaties er in de Van Baerlestraat volkomen buiten zouden staan, dan was het Mfem
ook nooit gelukt zich te herstellen en voor volle zalen
met een publiek, dat op bevel applaudisseert, op te treden. Dit was enkel en alleen door de hemel-weet-wat-nog
voor manipulaties mogelijk, door vereende krachten
van Vreugde en Arbeid, Frontzorg, Jeugdstorm, Weermacht, enz., allemaal onder de scepter van Mijnheer de
Rijkscommissaris. Dat zijn n.l, die „duizende jonge menschen, die ge tegenwoordig in de zaal ziet", N. S, B.-ers
en O. W..ers, volor wie de circusshow van den temmer
Mengelberg ongetwijfeld de „eerste openbaring van dirigeerkunst" betekent, aangezien zij niets beters meegemaakt hebben. Het goede, m ziekminnende Amsterdamse oubliek heeft door zijn wegblijven duidelijk genoeg
gemanifesteerd, wat het van een „Mengelbergseizoen"
moet hebben. Zo .heeft zich het Nederlandse volk zij het
laat, maar nog te ,gerechter tijd, afgekeerd van deze
man, die 50 lange jaren ongelooflijk gepriviligeerd en
met allerlei eerbetoon overladen was. Eindelijk heeft
men zijn ware gedaante ontdekt. Deze ware gedaante
•kenden wij musici reeds van oudsher. Wij wisten altijd,
dat hij van technisch standpjunt uit een voortreffelijk
dirigent was, maar we wisten evenzo, dat hij een middelmatig musicus, een kunstenaar zonder stijl of smaak
en in de eerste plaats: een ellendig mens was. Deze
geestloze ruweling heeft, bezeten door grenzeloze roemzucht, ziekelijke ijdelheid en misdadige machtswellust,
niet alleen het muziekleven van Amsterdam, maar ook
van geheel Nederland gedurende een halve eeuw geterroriseerd. Zijn levensinhoud was: egoïsme, zijn credo:
de eigen carrière, zijn middelen: leugen, bedrog en geweld. Hij steunde, trouw dienaar van iederen heer,
steeds op mensen, die juist aan de macht waren, en
stelde met hun hulp een -op dit gebied unieke dictatuur
in. Slechts degene, die deze „leider" behulpzaam was of
nuttig, werd beschermd, wie hem blind gehoorzaamde
werd 'geduld; wie 'het echter waagde zich tegen deze

tyrannie te verzetten, werd zonder mededogen vernietigd en uit de weg geruimd. In hoeveel levens heeft deze
bestiale despoot ingegrepen, aan hoeveel jonge talenten
iedere mogelijkheid tot ontwikkeling ontnomen, hoeveel
carrières afgegrendeld, van hoeveel waardevolle kunstenaars het bestaan vermorzeld! Oneindig lang is de rij
der naamlozen, die onnoemelijk onder zijn heerschappij
hebben geleden, wier laatste vloek op hun sterfbed nog
was voor deze „aartsvijand van de muziek en van de
musici". Bij 'het grote publiek zijn slechts namen als
Evert Cornelis, Dirk Schafer, Mossel, Fiedler, Spoor,
enz. bekend. Maar indien de geesten van al diegenen,
die door hem te gronde gericht zijn, heden hun aanklacht
verheffen konden, indien er zo iets als een tribunaal van
musici zou bestaan, dan zou deze misdadiger allang ter
dood veroordeeld zijn. Terwijl de overgrote massa der
bezoekers uit onwetendheid en door betaalde „propagandisten" bewust op 2en dwaalspoor gebracht, het complex
van een tot dode mechaniek opgevoerde precisie techniek, van oorverdovend lawaai, van uniforme massaeffecten en dierenfemmershypnose met een aureool van
leider-veldheer sierde en die zinlijke inwerking voor muziek hield, voelden en wisten de uitvoerende en luisterende musici, dat dit pseudo-enthusiasme met onedele en
onechte middelen opgewekt werd en dat er bij deze
harteloze, piëteitloze „leider" geen menselijk gevoel opkwam, behalve dan een hunkeren naar succes.
Maar wij zijn van ons uitgangspunt, de „critiek" van
Arntzenius te ver afgedwaald, namelijk van het feit, dat
Arntzenius zich er over beklaagt, dat wij te kort komen,
dat Amsterdam niet voldoende krijgt van Mengelberg!
En dat is waarlijk een satanische grap! Want waar ter
wereld zou één en dezelfde dirigent een halve eeuw
lang, jaar in, jaar uit, zijn beperkte, tot een schablone
verstarde repertoir steeds weer zonder onderbreking af
kunnen draaien??!! In landen waar meer temperament
heerst, in Rome of Parijs bijv., zou het publiek allang
zulk een usurpator met rotte appels van het podium
hebben verdreven- En wat betreft de bewust nazi-achtige verdraaiing van de feiten (alsof de dirigeerperiode
van Mengelberg door een of andere hoge instantie geregeld wordt): gelooft Arntzenius werkelijk, dat er zelfs
maar één, nog zo oerdomme Nederlander bestaat, die dat
gelooft? Wordt de „leider" Mengelberg dan werkelijk de
wet voorgeschreven door het „Bestuur", dit reeds voor
1940 gewillige en willoze werktuig in zijn hand, dat tegenwoordig alleen nog een overbodig, geduld stel marionetten is? Of door het „Departement", dat tegenover
den van bijzondere volmachten door Seyss-Inquart voorzienen beschermeling ook niet het minste recht van veto
bezit? Of hebben plots nu de orkestmusici de macht in
handen gekregen? Of zijn het persaldo de „Concertgebouw-vrienden", deze door den directeur van het Concertgebouw zelf(ü) in het leven geroepen vereniging van
karakterloze stro'oplikkers, die zich bovendien no.g voor
,,'goede" patriotten uitgeven? Neen, Miinheer Arntzenius,
U weet het precies zo .goed als wij allemaal, de rmissen
schreeuwen het van de daken, dat dat onzin is. U weet
het precies zo goed als iedereen: de nazi Menöelberg kan
onder de Duitse bezetting dirigeren waar en wanneer en
zolang hij wil — hij kan zich naar hartelust uitrazen. Niemand zal of kan hem dat verhinderen. Waarom is hij
dan dit keer zo vroeg weggereisd, waarom heeft hij de
Beethovencyclus ditmaal zo vroeg afgewerkt, terwijl hij
in vorige jaren zelfs de eerste zomerconcerten placht te
dirigeren? Daarop zijn er twee antwoorden: 1) Mengelberg werd van wege de nazi-cultnrpropaganda ook in andere bezette gebieden gebruikt (Parijs), en 2) hij vluchtte
Ja, hij v.'.uchtte, de moedige held hij vluchtte
voor cle invasie! Want vast en zeker hebben zijn vrienden (de militaire autoriteiten) hem aangeraden zich zo
vroeg mogelijk uit de voeten te maken. Want zij zullen
nog heel andere zorgen hebben dan om Mengelberg op
het laatste moment te helpen ontkomen. De invasie is

het .zwaard van Damocles boven zijn hoofd — hij weet
dat hij de overwinnaars niet in de handen mag vallen. . . .
Dat weet zijn chef van propaganda maar al te goed en

•daarom liet hij ditmaal de meester zo vroeg vertrekken.
Wij echter zullen zorgen, dat althans deze handlanger
van den dictator ons niet ontsnapt.

BIJ EEN REGEERINGSNOTA.
Het kleine, holle land, voor zee en watervloeden
met eeuwenlange vlijt bedamd, bedijkt, omwald
en als een schans beschut, voor alle tegenspoeden
behoed met leem en kei en muren van bazalt,

Arm land, nog heeft het hoop, haast tegen beter weten,
want één dam houdt het no,g, blijft onverwoestbaar sterk,
één dijk dien geen geweldenaar zich kon vermeten
te breken, stelt nog steeds zijn r-oofzucht paal en perk:

Alzijdig afgegrensd
maar open naar het
met steden diep en
een onherbergzaam

Dat is da schans "van 't hart, den boezem van betrouwen,
die als een polder stil, in zelfbespiegeling
zijn eeuw'ige toekomst kent in 't dromen der landouwen,
als op den scheppingsdag, toen het zijn lot aanving.

door duinen en kanalen,
blauw, voor wind en hemeltocht;
vlak, in 't slijk gebouwd opi palen,
erf, maar vreemden nooit verkocht,

Dit land wist zich weleer voor iedereen te weren,
maar zocht nooit and're grond dan die 't zichzelf ontnam
uit greep van eigen zee, gevischt uit poel en meren,
hier met een krib bekneld, ginds met een dijk of dam.
Totdat de watergolf zijn prooi weer prijs moest geven
en aan het oude erf een nieuwen akker sloot, —
Dit land dat nooit naar meer dan zulk bezit wou streven,
het ziet van duizend jaar vandaag zijn grootsten nood,
Want een die valscher is dan watervloed of zeeën,
iheeft het van elke schuts, van dam en dijk beroofd
en prijsgegeven aan een winter vol van weeën,
waarin het water wast, het laatste haardvuur do'oft,
En hoiger nog de smart, en donkerder de nachten
waarin de grond verzinkt, door pekel overspoeld,
als het gezicht van hen die nog te redden trachten
wat er te redden valt, zich nat van tranen voelt, —

Hij die historie schiep en aller raadslen raadsel,
wist waarom Hij dit volk, dat achter duinen sliep,
zijn rampjen overzond en wakker sloeg door letsel
en elk door de eigen angstkreet tot bezinning riep!
Hij weet nu ook waarom wie nooit naar vreemde have
wou trachten, zelf beroofd wordt van zijn besten grond,
tot niemands nut in drab en wilde zee begraven,
één waterwoestenij, waar Holland's tuin eens stond!
Na luttel tijds, wanneer de Titan ligt verslagen,
tels Goliath in 't veen igesmakt door David's kei,
dan komen wellicht weer de oude zatte dagen,
en dartelt Holland's vee weer over Holland's wei,
Maar als dit volk geen land, geen akkers en geen beemden
genoeg heeft voor den nood waarin het werd gestort,
dan zal 't voor éérst zich recht doen met den
[grond van vreemden,
en ploegen tot de grond van Pruisen hollandsch wordt.

Princen!
Gij Eedlen die het lot der volkeren bezegelt,
al komt uw macht die van den watervloed nabij
bedenkt dat Holland's dijk uw stand en stuwing regelt,
en laat ons bij zijn bouw straks beide handen vrij!

JDoodschap van rtJÏL de Koningin aan de Illegaliteit
H.M. de Koningin en de Nederlandsche Regeering te Londen hebben aan de gezamenlijke
illegale bewegingen medegedeeld, dat het in beider bedoeling ligt zoo spoedig mogelijk een
getrouw beeld te verkrijgen van ons volk, zooals het thans denkt en tegenover de groote
vraagstukken van onzen tijd staat.
De Koningin hoopt zoodra de overkomst naar Nederland voor haar mogelijk is, voorgelicht
te worden omtrent den toestand, de wenschen en gedachten, op dit oogenblik levende bij het
Nederlandsche volk en zal daarom o.a. het advies inwinnen van een raad der illegaliteit. Ook
bij de vorming van een nieuw kabinet zal de illegaliteit worden geraadpleegd.
H.M. de Koningin deelt zulks thans reeds mede opdat straks het overleg zoo vruchtbaar
mogelijk zij.
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