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wwonnen
.Fier wappert weer de Nederlandse driekleur van torenspits
en uit gevelraam! Symbool der vrijheid van het al-oud
gemenebest, symbool ook van de saamhorigheid van allen
die behoren tot de Nederlandse stam, saamhorigheid -welke
een nieuwe waarde en betekenis gekregen heeft in de vijf
voorbije smartelijke jaren. Vijf jaren lang zaten wij als vliegen
in het web van de monsterlijke spin, vijf lange jaren hebbes
de beste van ons gestreden om de draden te verbreken en
daarbij dikwijls het leven gelaten, vijf eindeloze jaren is het
monster erin geslaagd telkens weer de verbroken draden te
herstellen en zijn slachtoffers het .bloed uit te zuigen tot op
bijna de laatste druppel. Tot dan uu, eindelijk, het web door
de zwakke krachten van hen welke erin gevangen zaten, in
vereende strijd met de krachtige stalen bezems welke het van
.buften af aangrepen, vernietigd is en het ondier gedood.
Fier wappert weer de driekleur door de zon-beschenen
straten van onze steden en dorpen ! De staatkundigeen politieke
vrijheid is heroverd op een vijand, die het erop toegelegd had
ons voorgoed van beide te beroven en geen enkel middel
spaarde om zijn deel te bereiken. Maar op meer nog, op
nóg hoger goed had de vijand het aangelegd: op onze persoonlijke vrijheid, op de vrijheid van geweten, op de vrijheid
van denken, op de vrijheid van de geest Voor die vrijheid,
hoogste goed van de Nederlandse mens, opgevoed *in een
eeuwenoude traditie van democratie en humai isme. van recht
en menselijkheid, heeft heel ons volk (feleden, hebben velen
metterdaad gestreden, zijn de beste zonen en dochters van
• óns volk gevallen. Naar hun nagedachtenis gaan in dit uur
van herwonnen vrijheid onze eerste en beste gedachten uit,
zoals zij verwijien bij de nagedachtenis van de -vele jonge en
ouden- mannen van het eiqen voik en der bevriende naties,
welke gestreden httbben voor ónze vrijheid en die van cie
andere onderdrukte er, belaagde volken. Vandaag reeds defileert
ons volk langs de plaatsen, waar tientallen van hen die in
Duits? gevangenschap waren geraakt, wredelifk werden vermoord, worden bloemen en. vlaggen aangedragen om hun
nagedachtenis en hui offerdood te eren. In de komende tijd
zullen voor hen wellicht vele gedenktekenen worden opgericht,
zullen hun namen in v marmer worden gehouwen. Dat is goed,
maar beter is het, nimmer hun nagedachtenis uit hoofd en
hart te laten wijken, ti'-oit Het wezenlijkste en het beste van
dat waarvoor zij streden en vielen, te vergeten. Hun namen
mogen voor ons noch .voor onze nazaten ooit eert lege klank
worden. Het schoonste gedenkteken waarmede wij hen eren
kunnen, is het voortzetten van de strijd voor de-Tiocgste
idealen der mensheid
Fier wappert weer de driekleur in de Hollandse wind, in
storm- en regenvlagen. Symbool van de strijd door de eeuwen
heen door ons volk gevoerd tegen de elementen. Een strijd
die dit kletne land groter heeft gemaakt, die de geest van
dit kleine 'volk groot deed Worden en het onbuigzame kracht
heeft gegeven. Een strijd, die morgen .opnieuw gevoerd za)
moeten worden om de schade te herstellen, aangericht door

het gebruik dat de vijand van die elementen heeft gemaakt
om zijn heilloze doeleinden na te streven. Opnieuw zal ons
volk ook in die strijd overwinnen, de dijkea weer dichttn,
de polders weer droogmalen, de akkers weer vruchtbaar maken.
' Fier wappert weer Hollands vlag over Hollands dreven . . .
Vandaag is ons hart vervuld van een stille blijdschap om de
behaalde zege, van een louterende weemoed om hen die
vielen, van een diep verlangen naar hen die pas bevrijd zijn
of morgen bevrijd zullen worden uit gevangenis of concentratiekamp, maar nog niet bij ons zijn teruggekeerd. Morgen of
overmorgen, als eindelijk het gehate Duitse uniform, het gehate
Duitse wapen van onze straten en wegen zal zijn verdwenen,
als de'zegevierende troepen der bondgenoten* onze steden en
dorpen binnenrukken. zal de vreugde oplaaien tot een feest
der bevrijding, zal de -rolang onderdrukte begeerte naar
uiting van wat innerlijk leeft, de schuchterheid van vandaag
doorbreken en het jolijt doen klateren tegen straat- en p'einwanden. Morgen, morgen . zal het feest zijn. Misschien zal
het dagenlang feest zijn. Maar dan zal weer de arSeid
roepen . . . dan wacht ons de arbeid aan de wederopbo ;w
van het geteisterd land. van het ondermijnde economist, hè.
sociale en politieke leven, van de geestelijke structuur san
óns volk.
En dan zal blijken, dat de zorgen van morgen niet lichter
zullen zijn dan de zorgen van gisteren. Maar zij zullen anjers
zijn! Anders naar hun aard, anders naar hun betekenis. Thars
zal het er niet meer om gaan, in een wanhopige, dikwijls
nutteloos schijnende strijd ons stoffelijk en geestelijk bizit te
verdedigen tegen ee» niets ontzienden rover en verwoester,
maar om het terugwinnen van wat verloren ging en het verwerven van meer dan dat. Want al was in de jaren die
achter ons liggi-n de strijd er in de eerste plaats op gericht
te behoeden dat wat wij bezaten, toch werd de meerderhe d
van ons volk er zich steeds meer van biwust, dat het ook
in het verleden veel tekort kwam, dat er grote gebreken warm
in het economische stelsel waaronder het leefde, in de.so» ia'e
verhoudingen, in hè? politieke leveo en in het cultur,-. Ie bestel.
Een diep verlangen naar een nieuwe wereld, naar een be1 ere
samenleving is in de jaren der "erdrukking gegroeid in brede
lagen onzer bevolking. Een zelfde verlangen leeft in de volkfn
van Europa, welke gelijk het onze door denzelfden vlj nd
onderdrukt werden of door hem belaagd. Alle vrije volk r n
begeren de verzekering van een duurzame vrede, van de
veiligheid van het bestaan, van het recht op arbeid en brood,
van de vrijheid van geweten Dit alles is hun toegezegd in
het charter van de Atlantische Oceaan, in tclkeas herhaalde
verklaringen drr leidende figuren van de vrije naties.
Aan de oprechte bedoelingen der toezeggingen en verklaringen
behoeft niet getwijfeld te worden. Dat verhindert echter niet,
dat wij er ons voortdurend van bewust moeten zijn, dat al
dit zo. fel begeerde pas bereikt zal kunnen worden, wanneer
wij bereid zijn er dag-in dag-uit voor te strijden met een nooit
aflatende wil tot bereiken. Want alle goede bedoelingen van

o ze regeerders ten spijt, ligt de werkelijke macht in de samenleving nog aiujd in handen van een kleine groep VOD baatzuo.ügen, die alle machtige middelen waarover zij beschikt,
zal aanwenden tot behoud van haar uitermate bevoorrechte
positie, een bevoorrechting die zij slechts behouden kan door
de onderdrukking en uitbuiting van de grote massa der mensen.
In de oorlog die nu, althans in Europa, sne! zijn einde
nadert en in zijn ontwikkeling tot een wareivolksoorlog tegen
c!e onderdrukking is uitgegroeid, zijn fascisme en nationaalsocidlisme militair en ook politiek grondig verslagen. Maar
dit betekent nog niet dat ook de economische en maatschappen) k e
factoren .waaraan zij hun ontstaan dankten en waarop zij hun
macht konden opbouwen, vernietigd zijn. Integendeel. In menig
opzicht hebben zij juist door de oorlogvoering landen en volken
vaster in hun greep gekregen en het staat maar al te zeer
te vrezen, dat zij daarvan gebruik zullen maken om met
n: .uwe middelen opnieuw hun macht te bevestigen.
Willen wij op deze eerste dag van herwonnen vrijheid
voor ons land en ons volk, een pessimistisch geluid laten
horen? Geenszins! Maar wel willen wij ook te midden der
vreugde de roep der waakzaamheid laten opklinken, juist
omdat wij die vreugde straks niet willen zien overslaan in
een neerdrukkende laatdunkendheid. Wij weten dat het overgrote deel van ons volk hunkert naar. een leven in rechtvaardigheid, 'in vrede naar buiten en naar binnen,' in blijheid
en arbeidzaamheid. Maar wl) weten ook, dat dit alles niet
zonder strijd en offers bereikt zal kunnen worden, en juist op
deze dag, waarop de stille vreugde om de overwinning in ons
bloeit an nog niet overstemd wordt door het geruis van de
nieuwe - nu louter geestelijke - strijd die ons wacht, welt uit
ons hart de kreet: weest bereid!
Fier wappert weer de driekleur over ons vaderland! Symbool
van de eenheid van ons grondgebied. Verenigd zijn weer de
Westelijke provincies, waarin sinds September zo onnoemelijk
vee. geleden is, met de overige delen van het land Maar
verdeeld zijn wij nog naar de geest. Ook daar waar wij ons
vereend voelen in het doel dat bereikt moet worden: een
schone toekomst voor ons land en ons volk, zijn wij nog
verdeeld over de vraag welke wegen begaan moeten worden
om dit doel te bereiken. Dit «zal geen nadeel zijn, als door
de strijd der meningen tenslotte de juiste weg aan de dag
treden kan. 'Doch wil dat bereikt kunnen worden, dan zal
die strijd met open vizier en zonder bijbedoelingen gestreden
moeten worden.
Voor de werkers op het gebied van de geest, ook' voor dekunstenaars dus, ligt hier een schone taak. In hun arbeid
immers, vindt het gedachte- en gevoelsleven van ons volk zijn
kristallisatie. Diep in hen leeft de waarheid omtrent wat is
en wat moet. Doch zij kunnen die slechts uiten wanneer zij
met een warm hart en een aandachtige geest temidden van
hun volk staan. Daarin zijn zij- in het verleden sterk tekort
geschoten, levend in de ivoren torens van hun geleerdheid
en hun kunstenaarschap. Dat was niet hun schuld alleen, zelfs
niet in de eerste plaats. Maar hoe dit zij, de tijd is gekomen
om uit de isolatie te treden en de strijd van ons volk voor
de materiële en geestelijke opbouw met volle overgave mede
te strijden. De nood van ons volk is groot, ook op geestelijk
gebied Voor haar leniging zich te geven is mede de taak van
de kunstenaars.
Fier waait weer de driekleur . . . Moge het ons gegeven
zijn haar met vereende krachten in de naaste toekomst te maken
tot het symbool van een nieuwe eenheid; de eenheid van vrije
mensen ia een vrij. land, levend uit een vrije geest . . . Hef
is feest . . . Het schip van Staat heeft een geweldige orkaan
doorstaan. De bemanning rust en neemt het extra oorlam tot
zich. Straks zal de schipper op de brug de wijzer van de
leigraaf zetten op „volle-kracht vooruit". Houdt dan, o volk
van Nederland, met Hollands vlag in top, goed de koers naar
het grote doel dat roept; een vrij, welvarend, gelukkig Nederland!
5 Mei 1945.
J. B. VAN GELEEN

SRANDARISBRIEF
Wij zijn vrij ! Ja, wij zijn bevrijd van de vijfjarige benauwenis, de al te lange nachtmerrie van moord en verwoesting,
onrecht, gruwelen en vervolgingen, van v/eemde uniformen,
dreunende laarzen en barbaarse geest. Wij zijn bevrijd van
!at wat ons het allermeest benarde en voortdurend dreef

tot een schier wanhopig verweer, dag-in dag-uit, nacht-in
nacht-uit, dat ons geen ogenblik losliet, maar worgend om
onze keel gesnoerd zat, zonder in staat te zijn ons de laatste
ademtocht te- ontnemen: het vervloekte, met alle denkbaar
kwaad verbonden nazidom ! En thans, nu het eindelijk zelf
de nek gebroken is, nu het in uiterste stervenswaanzm op
de puinen van het verwoeste Europa ligt te zieltogen, is ook
de ban der benauwenis plotseling verbroken, en ademen wij
weer diep, met volle teugen, * zoals wij vijf jaar lang niet
konden ademen in de verstikkende atmosfeer die ons vaderland verpestte en tot een onbewoonbare woestijn maakte.
Ademen wij weer de eerste volle en versterkende teugen van
dat wat den mens, de-i wa en man, van allé dingen op aarde
het dierbaarst is - zó dierbaar, dat het waard is ons goede
leven daar telkens weer voor in de waagschaal Te stellen de Vrijheid ! De vrijheid om te gaan en te staan waar je
wil, openlijk lief te hebben en te verfoeien wat je wil; te
denken en te zeggen wat je meent dat waar en juist is, en
jezelf te zijn, zonder dwang van dwazen, zonder uniformering,
zonder moedwillige vertrappmg van datgene wat sinds eeuwen
onze heiligste traditie en ons kostelijkst cultuurbezit is.
Wij zijn dus vrij En dit op zichzelf is al mier dan voldoende reden tot juichen en tot oprechte, d.epe jubeltonen.
Dat onze borst ze toch'niet ten volle vermag te slaken, dat
.ze toch nog, in een soort van ve doving, gedempt blijven,
en zich allerlei andere, minder tot geestdrift stemmende gevoelens met deze' prille blijdschap vermengen, gij zult het
Brandaris, die tijdens de afgelopen jaren nimmer in oprechtheid jegens u tekort schoot, ook ditmaal niet kwalijk mogen
nemen als hij het u eerlijk bekent. Er hangt nog te veel
droesem in de kleurige wijn der vreugde, en het flonkerende licht dat er - goddank - doorheen valt, breekt - helaas in troebelheid. Er is te veel gebeurd, wat niet zo licht vergeten wordt, ook nu niet. Er liggen ook aan de kim der
toekomst nog teveel onweerswolken, om het doorgebroken
licht niet een weinig te doen wantrouwen. Al zou het ook
nog zo gerechtvaardigd zijn deze bedenkingen voor een wijle
te vergeten en ten volle te genieten van de eindelijk aangebroken adempauze, het gaat niet, en om ons heen zien wij
ivelen wie het even slecht gelukt. Want de afgelopen jaren
hebben onze zinnen gescherpt en onze zielen waakzaam
gemaakt. Elke plek waar ons hart gekwetst werd - en het
zijn er vele geweest - is gevoeliger dan ooit geworden, en
zal dat nog lang blijven. Onze wonden zullen niet veretteren,
zo lang het bloed gezond blijft; maar geheeld zijn ze nog
lang niet. De bitterheid zal stilaan verdwijnen uit onze mond,
maar hoelang zal het niet duren voordat wij in staat zullen
zijn, de zoete woordekens te prevelen uit een idylliseh verleden, idyllisch meer in schijn dan werkelijkheid. Wij zullen
ze nooit meer prevelen, want ergens zijn wij wijzer, bedachtzamer, voorzichtiger Jeworden. Als ze ooit terugkomen, de
zoete woordekens, dan zullen ze stellig geen verlangen meer
naar welk verleden ook uitdrukken, want het verleden heeft
ons verraden en bedrogen, het heeft getoond hoe voos het
was. Dan lullen onze liedeen en verzen alleen nog aan een
herwonnen mogelijkheid gewijd zijn. en aan ons vaste voornemen, ditmaal die mogelijkheid niet te verspelen, maar te
gebruiken om een betere, gezondere, rijkere en wijdere toekomst op te bouwen.
Nog kan datgene wat er aan zachtheid in ons bleef en
naar het verleden terugreikt, alleen maar gewijd zijn aan de
velen die mei ons hoopten en streden en werkten bij het
kille grondwerk der funderingen voor die toekomst, maar die
bedolven werden en verzwolgen, die ny niet meer naast ons
mogen staan in het eerste morgengloren van de vrijheid, die
hun leven gaven voor de goede zaak, juist wijl zij de besten
onder ons waren, en die nu slechts in ons trouw herinneren,
in het nog steeds niet van alle pijn bevrijd herdenken van
hun kameraadschap, met ons zijn in deze uren, waarvan ook
zi) droogde», warrnaar ook zij snakten, waarvoor het allermeest zij zich offerden, zonder meer in de vreugde der wedergeboorte te mogen delen.
Zij verpersoonlijken dan ook onze herwonnen vrijheid, die
ons daarom all:en al een zeer zware, onontkoombare verplichting oplegt: te zorgen dat hun offer uiet vergeefs, hun
strijd niet zinloos was. Te zorgen dat de vrijheid "die wij nu
bejubelen, geen leeg begrip wordt en geen schijn-vertoning.
Onze vrijheid moet hun offer waard blijken.

Een kunstenaar keert weer
De redactie van de V.K. vraagt me, een en ander te
willen schrijven over de gevoelens die me bezielen, nu voor
mij, als Jood, mét de bevrijding tevens het einde van mijn
onderduik-periode gekomen is.
Mijn eerste opwelling was, te antwoorden, dat ik niet
geloof, dat die gevoelens veel kunnen verschillen van die,
waarvan elke andere ondergedoken Nederlander op dit moment
Vervolg Brandarisbrief.
Aan de vormgeving van deze vrijheid zal nu ons aller
voornaamste aandacht besteed moeten worden, en zij zal al
onze krachten vergen, want liggen de machten der duisternis
voor heb ogenblik ook verslagen, vernietigd zijn ze nog
gïenszins. en reeds dreigen zij in velerlet vermommingen en
nieuwe gedaanten weldra weer de kop op té steken. Hun
k jvaad kent geen respijt. Onbarmhartig zullen zij ontmaskerd
en neergeslagen moeten worden, juist daar waar zij zich niet
meer in kennelijk-vijandelijke kledij, maar nu met onze eigen
tial, met jong en vriendelijk gelaat, in ons eigen kamp zullen
trachten binnen te smokkelen. Al te veel in onze samenleving
zal immers nog met de verdoemde nazi-geest geïnfecteerd
blijken: al te vee! fascistische methoden zal men met fraaie
leuzen en andere nog fraaiere voorwendsels trachten toe te
passen, al te velen zullen terwille van saelle resultaten,
terwille van de schijn of uit vermoeidheid, geneigd zijn van
. eigen gezagsdragers te tolereren wat zij van vreemde indringers nimmer zouden willen dulden. Al te velen zullen ook
hun baatzucht nog op de oude wijze, zij het onder nieuwe
benamingen, trachten, bot te vieren. Ja, wij zijn vrij; maar nog
zal moeten blijken wat deze vrijheid waard, en wat ze ons
waard is. De oorlog is geëindigd, maar- niet de strijd om het
resultaat van deze oorlog, dat broze, voortdurend bedreigde
b«zit, dat vrede heet, en dat waardig, eerlijk, rechtvaardig en
alzijdiy gewaarborgd zal moeten zijn, wil het een zo gruwelijke
slag als die door de volkeren geleverd werd, niet nutteloos
en vergeefs doen blijken.
Zolang in onze wereld nog de meest primitieve waandenkbeelden omtrent de vrijheid van het individu en van de
volkeren heersen, zolang de schoonheid er nog met de voeten
getreden, de zwakke en weerloze geknecht, de geest gekooid
en de cultuur verraden en verkocht wordt; zolang de sociale
rechtvaardigheid slechts een holle frase blijft, de materiële
rijkdommen onevenredig verdeeld en de geestelijke in hoofdzaak
ten voordele van een kleine heersersklasse misbruikt'worden,
zo lang kan en zal er nog van geen echte vrede sprake zijn,
en blijft d« strijd voortduren.
Van deze strijd was het lange gevecht tegen het nazidom
slechts een episode, aangesticht door valse profeten die
millioenen wisten te misleiden en in het verderf te storten.
Het was een der verschrikkelijkste episoden die deze strijd ,zo oud als de historie der mensheid - gekend heeft, es inderdaad
is zij thans afgesloten. Een verademing het te mogen constateren. Stellig misgunnen wij dan ook niemand, anderen
zomin als onszelf, die verademing. Doch midden in het feestrumoer, dat in Holland's straten en uit Holland's huizen zo
lang niet meer geklonken heeft, en dat nu uitdrukking geeft
aan onze oprechte gevoelens van vreugde en dankbaarheid,
blijft een stem matïen, die niet te smoren is, die altijd, door
alles heen het verzet wakker houdt tegen datgene wat het
essentiële wai van nazidom en fascisme: het brute geweld, de
misleiding, de verkrachting der persoonlijkheid, de totale
miskenning der menselijke waardigheid.
Laten wij de moed nebben, altoos te blijven luisteren naar
die stem, w.:lke eenling en gemeenschap verbindt, en de
moïd behouden, de strijd waartoe zij vermaant, onvermoeid i
blijven voortze-ten, alleen en tezamen, tot wellicht inderdaad
de schone toekomst komt. waarvan wij allen dromen. Dan
pas zullen wij immers in volle waarheid en onvertroebelde
vreugde mogen zeggen: weg zijn de nazi's, uit ons hart, uit
ons werk, uit ons land, uit onze samenleving! De totale
oo;log wonnen wij door het totale verzet!

vervuld is. Het is immers als Nederlander dat ik dit lang
verbeide ogenblik, onder en tezamen met mijn landgenoten,
onderga.
Maar ik zie in, dat hiermede de vraag slechts ten dele is
beantwoord. Want er schijnt-in sommige kringen te \vo; en
gevreesd, dat de jarenlang gevoerde Nazi-propaganda ook in
ons land niet geheel zonder uitwerking is gebleven, en h. c
anti-semitisme straks onder onze landgenoten aanht.;
gewonnen zal blijken te hebben. Er zouden hier en o..*:'
uitingen zijn gevallen, die te kennen geven dat dt Joo.ise
kunstenaar zal moeten bedenken, dat hij als Jood een toontje
. lager zal hebben te zingen, vooral nu de Joden als volksgrorp,
naar verwacht moet worden, een nog maar zeer gerinye
minderheid zullen vormen.
Het is mogelijk dat er Nederlanders zijn, die deze mening
zijn toegedaan. Ik kan het niet beoordelen: Doch ik maak
mij geen ogenblik bezorgd, dat deze volstrekt on-Nederlandse
mentaliteit op onrustbarende wijze om zich heen zou he^bbea
gegrepen.
Voor iedereen zijn de bezettingsjaren een zware beproeving
geweest, waarbij ieder voor zich naar zijn morele en „eea'etijke
krachten gemeten is. Misschien heeft er - oppervlakkig b-;irn tussen de Joodse en andere Nederlanders in dit opzicht enig
verschil bestaan, dat de een meer op zijn geestkracht, de
ander meer op zijn morele kracht getest werd. De testproef
is echter voor beiden zwaar geweest. Van een essentieel
verschil kan men alleen ipreken ten opzichte van uie lar.d
genoten enerzijds, die zich temidden van de bezetting in
betrekkelijke vrijheid konden bewegen, en de onderyedok.ne >
anderzijds, die een volstrekt onnatuurlijke levenswijze moesten
volgen. Het jarenlange binnenzitten, dat het leven ai onnatuurlijk genoeg maakte, was immers niet het enige. Daarbij
kwam voor dé meesten de onzekerheid omtrent het lot der
naasten, van wie zij gescheiden waren, het volledig uit hut
werk gerukt zijn, de vreemde omgeving, het jebrck aan de
mogelijkheid om de moeilijkheden op de normale wijze af
te reageren, enzovoorts. De gastgevers van hun kant, zagen
zich genoodzaakt om hun spontaan aangeboden gastvrijheid
onder steeds moeilijker wordende omstandigheden tot een
eindeloos schijnende tijd te rekken. Aldus werden van weerskanten de allergrootste eisen gesteld aan takt en zelfbeheersing.
Dat daaraan niet altijd op even gelukkige wijze voldaan ii,
spreekt vanzelf. Maar dat eventueel teleurstellende ervaringen
tot een generaliserende veroordeling geleid hebben, zal wel
slechts in uitzonderlijke gevallen zijn voorgekomen, en waarschijnlijk slechts daar, waar voor die veroordeling in het
onderbewustzijn de basis reeds gelegd was. Tegenoverenk'..it
tientallen dergelijke gevallen zullen gemakkelijk vele hondei dtallen andere gesteld kunnen worden, waar deze jaren de
grondslag gelegd hebben voor een veel beter onderling begrip,
diepere wederzijdse waardering en hechte vriendschapsband, n.
Het is mij dus niet mogelijk te geloven dat de toeva;lïj
als |ood geboren Nederlandse kunstenaar in ons kun .tlev. n
en onze gehele samenleving straks een andere plaats zal i-inemen dan voorheen. Te meer niet, omdat de Nederlandse
Joden steeds ten volle in het nationale Nederlandse cultuurleven zijn opgegaan, en de krachten die zij daartoe heDjei
bijgedragen, volledig als Nederlander gegeven hebben. Wanneer
er al critici zijn geweest, die in de kunst van sommige Joods»
landgenoten andere elementen meenden te kunnen onderkennen
dan in het werk van de overige Nederlanders, dan bleek
dat onderscheid doorgaans in hoofdzaak te kunnen worden
teruggebracht tot temperamentsverschillen, zoals die in niet
mindere mate - en zonder consequenties - kunnen worden
aangetoond tussen Nederlanders bezuiden en benoorden de
Moerdijk.
Da.t ik mijn vreugde om onze bevrijding in de eerste plaats
kan voelen als Nederlander en niet als opgedoken Jood, komt
voort uit de zekerheid dat met de verjaging der Duit: ers
tevens een einde gekomen is aan de toepassing van de verfoeilijke dwaalleer van bloed-en-bodem. Zoals het goedmak, n
van alle onrecht door de Nazi's hier begaan aan personen,
die om hun ras, geloof of politieke overtuiging uit hun wuk

of ambt gastoten zijn, een principe is, mnaerent aan alle
deugden en rechten, die het Nederlandse burgerschap kent,
zo zal het voor den Nederlander een principe-kwestie zijn.
eens ta voor altijd te breken met alle door de Nazi's ingevoerde verschillen tussen de kunst en de positie als kunstenaar
van ,,Arische" of joodse Nederlands a.
Het is te gek om te moeten verwachten, dat ook maar één
der naar een jodenkamp wegge voerde Nederlandse ^ucstenaars
zich - zo hij behouden .is gebleven - met enige twijfel zou
moeten a.'vragen hoe zijn ontvangst zal wezen bij zijn ttrujkeer iu de Nederlandse volksgeraeenschap. Er bestaat, wat
die ontvangst betreft, voor mij evenmin twijfel.
En zoals de grote volksgemeensciiap, zal ook de kieir.e
gemeenschap handelen, welke de Nederlandse kunstenaars op
zichzelf vormen. Ook d.iaraan valt voor mij niét te twijfelen.
Zeker, de als Jood ondergedoken kunstenaar heeft niet voor
de innerlijke conflicten gestaan, die de andere Nederlandse
kunstenaars hadden uit te vechten bij de instelling van de
Kultuurkamer. Maar hierin verkeerden zij in precies dezelfde
positie als de Nederlandse kunstenaars'die op' dat tijdstip in
gijz ling of gevangenschap waren. I j
De ontroering die dit moment van bevrijding wekt, verB engt zich niet gevoelens van dankbaarheid voor hetgeen
de Nederlandse kunstenaars in de bezettingstijd gedaan hebben cm hun ondergedoken collega's terzijde 'e staan en om
de eer van de Nederlandse kui st tegenover gilde- en Kultuurk-'m*r-verdwazing, hoog te houdeo. En nu aan de schuiltijd
t t n einde is gekomen, vervult den onderduiker slechts één
verlangen: tesamen met zijn kunstbroeders zo spoedig mogelijk
t* kunnen medewerken aan het herstel en de iiitbouvi, van
hït Nederlandse kunstleven, en het zijne bij te dragen om
ons vaderland mede op Je stoten in de vaart der volken.
Amsterdam, 7 Mei 1945.
Pick-up.
1) Dit is niet geheel juist. De hier bedoelde kunstenaars
konden zich, n« beëindiging van gijzeling «f gevangenschap,
voor de Kultuurkamer melden. Zoals in enkele gevallen ook
gebeurd is Red.

D- VIERDE JAARGANG:

Mei i 942. De Nederlandse kunstenaarsbent lijdt ondereen
morele kater. Het overgrote deel der Nederlandse kunstenaars
in gezwicht voor de druk en de bedreiging van den bezetter,
t-a heeft zich gemeld voor het lidmaatschap van de Kultuurkaoier. Enkele ..onverzoenlyken" steken de 'koppen bijeen «n
besluiten tot het uitgeven van een blad voor en van de
vrije kunstenaars. Gerrit Jan van der Veen, Jan van Giise,
Maarten van Gilse vormen de .eerste, redactie, vele anderen
worden aangezocht als correspondenten voor de verschillende
kunstvakken op te treden. Willem Arendeus besluit zijn
Brandarisbrievc.n, welker vlammende woorden hij tot dan
E'S eenling in de wereld van de kunst slingerde, voortaan
in het nieuwe blad te publiceren. DE VRIJE KUNSTENAAR

is geboren !' Als orgaan van het verzet der kunstenaars, maar
ook als krant dit de algemene strijd va'a het -Nederlandse
volt, zal ondersteunen.
Van de oorspronkelijke redactie is niemand meer ovor.
Gevallen in de strijd or gestorven in ballingschap. Ook een
der latere redacteuren, Walter .Bran.iligt, liet het leven voor
het vuuroeleton, zoals nog vele leden van de groep huneer
min of meer directe medestrijders vielen of in handen van
den vijand geraakten. Wij willen hier niet opnieuw een .
woord ter hunner gedachtenis neerschrijven: wij weten, dat
het enige wat zij van ons verlangt zouden hebben, is: het
voortzetten van de strijd in hun geest, met hun middelen:
het strijdbare woord en, als het moet, de onontwijkbare daad.
Drie jaren lang heeft de Vrije Kunstenaar de strijd voortgezet. Het blad heeft zicii echter niet bepaald tot strijd tegen
den belager onzer vrijheid, doch ook getracht een bijdrage
te l- veren in de roep om vernieuwing welke a'lerwege uit
het getrapte volk opsteeg. Het heeft zich daarbij uiteraard
hoofdzakelijk beperkt tot het terein van de cultuur, en nog
meer in het bijzonder tot d*t van de kunst.
. Thans gaaa wij de vierde jaargang in. Het lot heeft ge-wild, dat het eerste nummer van die jaargang tevens ons
bevrijdingsnummer i3. Het had niet schoner kunnen treffen.
De derde jaargang sloten wij af met een bijzonder nummer
gewijd aan de na oorlogs: organisatie van de kunstenaars.
Dat nummer werd nog samengesteld tijdens de bezetting. Dat
het op het ogenblik dat wij dit schrijven nog niet bij onze
lezers is. misschien nog later dan dit nummer bij hen zal
zijn, is te wijten aan de grote moeilijkheden die vooral in
de laatste maanden het verschiji.en van een illegale krant in
de weg stonden. Maar dat nummer is een symbool van een
der taken welke wij ons voorstellen in de naaste toekomst •
met ons blad na te str«ven: te strijden voor het tot stand
komen van een vrije, doch hechte organisatie van de, Nederlandse kunstenaars.
Doch nog andere taken wachten ons blad. Spoedig zullen
wij een overzicht publiceren van hetgeen wij ons voorstellen
te doen. En vaa de wijze waarop wij het willen doen.
Intussen wekken wij de Nederlandse kunstenaars op ons
werk te ondersteunen én dat in de eerste plaats te doen
door zich op ons blad te abonneren . . . en er hun
mening in te uilen.
5 Mei 1945. De Redactie.

TONEELGROEP 5 MEI '45.
De toneelkunstenaars, die strijd leverden tegen de zg.
Cultuurkamer en daardoor de lautste drie jaren niet meer
konden spelen, zullen ondtr leiding van Hans van Meerten
gedurende drie maanden gezaminlijk optreden in een geëigend
repertoire
De premiere van het cpeningsstuk ,,VR1J VOLK", dat
speciaal gs-schrcven werd door hiertoe gelijkgezinde «amenwerkende Nederlandse auteurs, en waarin alle leden der
toneelgroep ,,~j Mei 1945" zullen optreden, zal zo spoedig
mogdijk plaats vincirn in de Stadsschouwburg te Amsterdam,
waarna het stuk in het gehele land zal worden vertoond.

Da vrije kunstenaar BLIJFT een vrije tribune voor vrije kunstenaars ! Drie jaren
lang zonden wij U ons blad gratis. Thans doen wij een beroep op Uw directe
medewerking cm een ruime verspreiding van dit orgaan mogelijk te doen blijven.
Geeft daarom met ruime hand esn bijdrage ineens, opdat wij een fonds kunnen
vormen. Doet dat Nu nog aan degeen van wi« Gij vermoedt dat hij of zij in
verbinding met ons staat. In ons volgend nummer publiceren wij onze gironummers. Geeft met ruime haad . . . er is veel te doen voor onze krant!
Ket is ook UW krant!

