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OM HET EERHERSTEL
27 November 1945. Een dag die een eigen
D insdag
merk zal behouden in de geschiedenis van Neder-

land. Het stoffelijk overschot van vierhonderd door de
Duitsers gefusilleerde verzetsmannen wordt bijgezet
op de Ere-begraafplaats te Bloemendaal. Tussen deze
honderden mannen één vrouw: de énige vrouw door de
schenners gefusilleerd, doch slechts een van duizenden
door hen vermoord. Een symbool, deze jong gestorven
vrouw: in haar nagedachtenis eren wij de moed en de
trouw waarmede talrijke meisjes en vrouwen het werk
van het binnenlands verzet hebben gediend.
Honderden gevallenen werden begraven. Duizenden die
het leven behielden stonden er bij. Waar waren hun gedachten in die moeilijke uren van de plechtigheid?
Waren zij bij ue strijd van het verleden, waarbij het
ging om de zelfstandigheid van het vaderland, om het
behoud van het eigen geestelijk leven van ons volk? Of
waren zij bij de strijd van heden, waarin het tegen
reactie en behoudzucht in, gaat om het geven van vorm
en gestalte aan de drang naar vernieuwing, maatschappelijke en geestelijke vrijheid, waarvan ook deze gevallenen bezield waren en die hun de kracht voor hun
moeilijk leven en sterven schonk?
Vermoedelijk waren de gedachten bij beide delen van
wat ten slotte hetzelfde gevecht mag heten, het gevecht
om een schone toekomst voor het Nederlandse volk.
Maar wie van hen die daar aan de groeve stonden of uit
de verte in de geest de plechtigheid mee doorleefden,
aan deze dingen gedacht heeft, zal ook bitterheid
en gramschap in zich hebben voalen opkomen bij de gedachte aan wat hij thans, een half jaar na de bevrijding, dag aan dag steeds duidelijker zich ziet aftekenen:
het winnen van invloed van de geest der reactie, zoal
niet op de massa van het volk, dan toch op hen die
voor het ogenblik het wel en wee van ons volk in handen houden. Hij zal gedacht hebben aan de slappen en
laffen die zich niet alleen onthielden van verzet, doch
dit ook tegenwerkten en — erger nog — dikwijls uitleverden aan den vijand, doch zich niettemin kunnen
handhaven, of opnieuw dringen op de plaatsen van
waaruit de lakens uitgedeeld worden. Hij zal gedacht
hebben aan een Hoge Raad, die vijf jaren lang niet de
betekenis van het woord hoog gekend heeft, aan rechters en advocaten, die jaren lang bogen voor het onrecht en thans pleiten voor het „recht" van collaborateurs en profiteurs op rechtsherstel, als die heren
de schijn weten te wekken dat hun onrecht is aangedaan. Hij zal gedacht hebben aan een pers, die vijf
jaren lang getracht heeft ten bate van den vijand het
volk te verleugenen en te vergiftigen en thans, blad na
blad met scribent na scribent voor de dag komt en ten

koste van wat eenmaal van uit Londen geprezen werd
als „de vrije pers van het onderdrukte Nederland", de
schaarse papiervoorraad verslindt. En hij zal gedacht
hebben aan. die volksvertegenwoordiging, die misschien
alles vertegenwoordigt, maar zeker niet het volk en
waarin rustig zitting hebben al die wijze mannen die
vijf jaren lang de wijze parlij der laatdunkendheid
kozen. En wellicht zal hij zich bij het aanhoren of lezen
van de schone woorden welke in de Grote Kerk van
Haarlem of aan het graf gezegd zijn, hebben afgevraagd
of het niet beter ware geweest op de dag van de bevrijding alle verzetsmensen uit te roeien en dan netjes
en met veel eer te begraven. Met een paar „erebegraafplaatsen" en wat bloemen was men dan afgeweest van
die „lastige illegale knapen en meisjes" en in rustige
gezapigheid had men het grote werk van.,. herstel
van het voor-oorlogse Nederland, met zijn vooroorlogse
ideeën omtrent democratie, de onaantastbaarheid van
het bezit, de wijsheid van een koloniaal bestuur a la
Colijn, kunnen aanvatten. De ideeën van vernieuwing,
van vooruitgang op economisch, maatschappelijk en cultureel gebied had men met de illegaliteit kunnen begraven, Wat een rust voor het vaderland!
Ja, en wat een rust voor de ontrechte landverraders,
collaborateurs en profiteurs, die nu zo zwaar te lijden
hebben onder de zuiveringslust waarvan het Nederlandse volk en vooral de voormalige illegalen bezeten
schijnen te zijn. Ze hebben het ontzaglijk moeilijk, al deze
lieden, om aan te tonen hoe zeer ze in hun ware vaderlanderschap miskend worden, hoe in waarheid zij het
zijn die de strijd tegen den mof gestreden hebben en ons
volk er vijf jaren lang boven op gehouden hebben door
te doen alsof hun neus bloedde en door te werken en
aan den bezetter een flinke duit te verdienen. Hebben
zij, de collaborateurs, onze bedrijven niet gaande gehouden en onze arbeiders aan het werk? Hebben zij, de
profiteurs, er niet voor gezorgd dat ze een dikke duit
verdienden en daardoor onze schatkist konden spekken
met hun belastingcenten? Vormden zij, de landverraders,
niet, zoals Mussert voor het Bijzonder Gerechtshof verkondigde, het openlijke verzet tegen de overheersers? De
Regering heeft onlangs de illegaliteit onderscheidingen
aangeboden, maar die eigenwijze illegalen hebben beleefd voor de eer bedankt, omdat zij geen beloningen
wensen. Als de Regering bij ongeluk die hebbedingetjes
al klaar mocht hebben laten maken, kan zij overwegen
ze uit te reiken aan die „ware" vaderlanders.
En laat zij dan asjeblieft denken om al die kunstenaars
welke thans zo onbarmhartig vervolgd worden door de
Ereraden, Ereraden, nog wel, die geen enkele rechtsgrond voor hun arbeid hebben, al zijn ze dan door Mili-

tair Gezag ingesteld en zijn de leden door datzelfde M.G.
benoemd.
Ereraden, die geen notie hebben van het Recht, dat onaantastbare, abstracte Recht, dat geblinddoekt als het
is, zich behoorlijk in de luren moest laten leggen door
de schoon klinkende praatjes der gedaagden. (Dat ieder
der vijf Ereraden gepresideerd wordt door een jurist
en dat onder die presidenten twee professoren in het
Recht zijn, maakt de zaak natuurlijk niet beter.) Ereraden, die geen begrip hebben van de kunst en niet begrijpen dat de kunstenaars absoluut vrij moeten zijn . . .
ook om, als zij daar lust in hebben, de kunst en de
kunstenaarseer te besmeuren en uit te leveren aan de
met bloed, ook kunstenaarsbloed bevlekte handen, aan
de alle oprechte kunst verdelgende, cultuur-vernietigende methodes van een verziekt, misdadig, mensonterend regime. Ereraden, die de opdracht hebben de
kunstberoepen te zuiveren, maar dat natuurlijk pas
zouden kunnen doen, als hun leden bestonden uit de
dapperen, die zich hebben durven wagen in het hol van
den leeuw (de /fulturkamer) en door hun doorwerken
ten bate van het Nederlandse volk, de grootste gevaren
hebben gelopen: de inzichtrijken, die begrepen hebben
dat ook de mensen die door Frontzorg verzorgd werden
een opkikkertje van de kunst nodig hadden en dat het
voor de roem van de Nederlandse kunst beslist nodig
was haar naar het Teutonenland uit te dragen.
Laten we de ironie laten varen. De door de zuivering
in de kunstberoepen getroffen kunstenaars zijn al
maanden geleden, bijna bij voorbaat, een actie begonnen
onder de weidse naam „Actie Rechtsherstel der Nederlandse Kunstenaars". Dat aantal getroffen kunstenaars
is gelukkig verhoudingsgewijze niet bijzonder groot.
Maar er zijn enkelen onder, wier mond bijzonder groot
en wier brutaliteit ongekend is. Op de revers van het
colbertje van sommigen onder hen prijkt een voor-oorlogse Koninklijke onderscheiding. Zij zijn, al of niet
achter de schermen, de drijvende krachten van de Actie
en proberen met alle middelen, welke een verkeerd begrepen democratie hun verleent en ook met middelen
welke zelfs zulk een democratie moreel veroordeelt (de
anonymiteit en de vuilspuiterij), de kunstenaars, het
publiek en de autoriteiten te intimideren. Zij zijn er in
geslaa.gd een advocaat te vinden (waarvoor vindt men
in Nederland geen advocaat?), bereid als pleitbezorger
van hun (on)-recht op te treden en met vereende krachten zijn zij er in geslaagd hetzelfde Militair Gezag dat
de Ereraden instelde en de kunstzuivering gelastte, er
van te overtuigen dat deze zuivering op niets steunt en
dus . . . . Ach ja, het Gezag van Militair Gezag is soms
ver te zoeken. En een handige advocaat kan veel bereiken. Werd deze onverdroten verdediger der collaborateurs onder de kunstenaars niet zo juist in het Amsterdamse Tribunaal benoemd?
De middelen waarmede de heren werken? Voor ons liggen een vijftal publicaties, min of meer direct door de
Actie uitgegeven. In een ervan is ook de bedoelde
advocaat, Mr. H. M. v. d. Brugh, zelf aan het woord.
Hij geneert zich niet daarin een voorstelling van zaken
te geven, waaruit zou moeten blijken, dat de Ereraden
zich gedragen als Rechtbanken (hetgeen ze niet zijn en
ook nooit beweerd hebben te zijn) en door middel van
hele en halve onwaarheden een totaal scheef beeld te
tekenen van de werkwijze van de Ereraden. Hij is dan
zo vriendelijk de methoden der Ereraden nationaalsocialistisch te noemen (welke brave burger zou daar
niet invliegen?) en te beweren, dat de Ereraden een
groepsbelang dienen. Het zij toegegeven: de lieden die
hij verdedigt dienden geen groepsbelang: zij dachten
slechts aan hun eigen voordeel!
Over de andere publicaties zXillen we zwijgen. Ze zijn
navenant, het papier niet waard waarop ze gedrukt
werden (tussen haakjes: waarom worden voor zulke
drukwerkjes belangrijke hoeveelheden papier vrijgegeven, terwijl de voormalige illegale bladen in hun
papiergebruik beperkt worden? o f . . . is het ,,illegaal"

drukwerk en durven de heren dat plotseling aan, nu
er geen gevaar voor vrijheid en leven mee gemoeid is?),
en soms te vies, zoals het geschriftje overpeinzingen van
Slapjanus, om aan te raken. Men vraagt zich alleen
maar verwonderd af, hoe Militair Gezag er toe komt
goed te vinden, dat zijn eigen geesteskinderen op deze
wijze worden aangevallen. Maar ja, het Gezag van
Militair Gezag is dikwijls ver te zoeken....
De heer Van den Brugh is niet de enige pleitbezorger
van het Recht der kunstenaars van Actie Rechtsherstel.
In „Je Maintiendrai" van 23 November j.l. schreef Mr.
A, j. M. van Dal in heilige verontwaardiging over het
snood bedrijf der Ereraden een Verweer der Kunst. De
heer Van Dal herinnert zich, na tot 1943 lid te zijn
geweest van de partij van Arnold Meijer en als zodanig
verheerlijker, zoal niet van het Duitse, dan toch van het
Italiaans-fascistische recht, plotseling weer de voordelen van den onafhankelijken rechter. Hij doet het
rustig voorkomen, alsof de Ereraden zich in de plaats
van dien rechter stellen en de kunstenaars voor hun —
eventuele — misdaden als burger ter verantwoording
roepen. En hij spreekt ervan dat de kunstzuivering met
klamme handen de kunst bedilt, insinueert dat de kunstenaars die zitting hebben in de Ereraden zich laten
leiden door jalouzie en de kunst beknotten. „De kunst
nu", zo schrijft de heer Van Dal verder, „lijdt door het
optreden van de Ereraden geweld. Hun uitspraken toch
richten zich niet tegen den mens, die toevallig kunstenaar is, zij richten zich tegen den kunstenaar en daarmede ook tegen de kunst, ook tegen de Muze." Alzo,
de kunst moet tegen het optreden van de Ereraden verdedigd worden, en tot die verdediging gevoelt de heer
Van Dal zich geroepen.
Men vraagt zich af, of men zulk geschrijf ernstig moet
nemen. Maar het klinkt zo loyaal (want de heer Van
Dal betoogt dat hij niet afwijzend staat tegenover de
nieuwe vormen van recht welke door de tijd geëist worden) en zo principieel, want hij pleit niet voor de kunstenaars, maar voor de kunst, voor de Muzen „omdat zij
in de benauwenis raken tussen de „morelen" (dat zijn
de kunstenaars die niet-collaboreerden J. B.)". Het is
daarom misschien goed tegenover dit geschrijf de opvatting te stellen, waarop de kunstzuivering in werkelijkheid berust.
De Duitse nazi's en hun Nederlandse handlangers hebben de vrije muzen gekneveld en verkracht, haar schoon
gelaat bezoedeld en verminkt. Geen redelijk mens die
deze waarheid zal bestrijden. De kunstenaars die op
enige wijze passief of actief met deze vijanden van de
cultuur, onze cultuur, hebben samengewerkt, wisten dat
en hebben door hun handelingen of het nalaten van
bepaalde handelingen aan die schending der Muzen
medegewerkt. De Muzen moeten ontkneveld worden, de
smaad der bezoedeling weggevaagd. Eerherstel moet
aan de kunst verleend worden, opdat zij weer in vrijheid bloeien en geuren, kan, opdat zij weer in volle
pracht en kracht het ware geestesmerk van een vrij
volk vertolken en uitdragen kan. Vrijheid is levensvoorwaarde voor de bloei der kunsten, voor de ontplooiing van de ware pracht der Muzen. En daarom
dienen zij, die deze vrijheid hebben aangetast of daarbij geholpen hebben, die de schoonheid der Muzen hebben aangerand of daarbij diensten verrichtten, ter verantwoording te worden geroepen. Als deze handlangers
of helpers kunstenaars waren, werden door hun handelingen niet alleen de Muzen getroffen, maar werd ook
de eer van het kunstenaarsschap aangerand. En om deze
smaad, zowel van de Muzen als van het kunstenaarsschap af te wissen, dient de kunstzuivering en roepen
de Ereraden de kunstenaars die de kunstenaarseer en
de eer der Muzen schonden ter verantwoording. Zij doen
dat dus niet om, zoals de heer Van Dal wil doen voorkomen, de kunstenaars te beoordelen naar hun sociale reacties of om standbeelden voor de „morelen" en
schandbeelden voor de anderen op te richten, maar
(Vervolg op pag. 3.)

Toch nog eens over
en nog een heleboel meer
jullie nu eens niet allemaal boos. Niet
N ee,omworden
het geval zelf en ook niet omdat ik er nu nog

weer eens over begin. Er is n.l. een interessante psychologische kant aan de zaak. Ik doel niet op de psychologie van van M . . . zelf, die is vooral interessant voor
de psychiaters, maar de psychische reactie van ons,
normale mensen, schilders en niet-schilders. Wat zien
we: de schilders worden zonder uitzondering boos,
de anderen vermaken zich met het geval. En de schilders worden gewoon opstandig — zie een aantal brieven,
die we ontvingen — wanneer een van de lachers, gelijk
Godfried Bomans — niet langer zijn hand voor zijn
mond houdt, maar het publiekelijk uitproest en dan nog
durft te beweren, dat hij de Emmausgangers zonder certificaat even mooi vindt als met.
„De heer B, schijnt het werk van v. M. mooi te vinden",
schrijft de een, „dat is zijn zaak en zijn goed recht, daar
kan je nu eenmaal weinig aan doen. Aan de algemene
smaak valt nog heel wat te verbeteren."
„De Emmausgangers kan honderdmaal een mooi doek
zijn," meent de ander, „maar het gaat niet aan om in
een museum allerlei improvisaties op oude meesters op
te hangen."
Of een derde: „Leve de smaak van den afleiding
zoekenden en verveling verdrijvenden „burger" in de
toneelzaal, bij de muziek, leve de smaak van het dagwerkstertje met de portretten van alle filmsterren
boven haar bed. Mooi is mooi, als iemand het maar mooi
vindt." Maar weet deze „pleidooischrijver" dan zelfs
nog niet, hoezeer de smaak alleen al, zelfs de physieke
smaak, in onze tijd bedorven is, bij de meesten tot in de
grond? En dus zeker, nu minder dan ooit als criterium
niet gelden kan?"
Ik wil deze en andere verontwaardigden de pijnlijke
vraag sparen, of zij indertijd geen bedevaart naar Boymans hebben gedaan, maar ik moet hun wel deze vraag
voorleggen: welk criterium dan wel? Het oordeel van
den expert Bredius, van wien, zoals een van onze briefschrijvers opmerkt „het zeer tragisch, maar echt menselijk is, dat hij zich op het eind van zijn leven zo zou
vergissen"? Of de grote „dr. Friedlander, die met hem
instemde en dus ook deze blunder beging (uit eerbied
en respect voor den kundigen expert dr. Bredius wellicht)"? Of Hammacher om wiens boek men nu wel
gniffelt, maar van wien geen schilder tot nu toe een
dergelijke beschouwing over eigen werk of dat van een
tijdgenoot als ondeskundig zou hebben afgewezen?
Het gaat niet om v. M. . . en zijn bedrog, om de gebleken al of niet bona fide onbetrouwbaarheid van
(Vervolg van pag. 2.)
eenvoudig om eerherstel aan de kunst en het kunstenaarsschap te verlenen.
Mogen wij „Het Parool" van 4 December j.l. geloven,
dan is thans (eindelijk!) een Koninklijk Besluit afgekondigd dat aan de Ereraden de rechtsgrond verleent,
waarop hun uitspraken meer dan adviezen worden en
is tevens een instantie van beroep ingesteld. Zal thans
de Actie Rechtsherstel een einde vinden? Natuurlijk
niet! Want haar is het om heel iets anders te doen dan
Recht. Haar gaat het om het troebel water, waarin men
zo heerlijk vissen kan naar lintjes, erepostjes en wat
dies meer zij. Maar wij houden er ons van overtuigd, dat
de overgrote meerderheid der Nederlandse kunstenaars
het spel doorziet en zal helpen de kunstzuivering
te bevorderen, opdat zo spoedig mogelijk groter eenheid onder de kunstenaars zal komen en gezamenlijk
gewerkt kan worden aan wat allen zo na aan het hart
ligt: de bloei der kunsten.
Jac Bot.

kunstexperts, het gaat om ons allemaal en dat is erger.
Want deze Babylonische smaakverwaring staat niet op
zichzelf.
De directeur van het Stedelijk Museum hield dezer
dagen een rondgang voor de pers op de tentoonstelling
van den in de illegale strijd om het leven gekomen
schilder-drukker Werkman. Er waren welgeteld vier
belangstellenden, aan wie de heer Sandberg met
warmte en enthousiasme vertelde van zijn bewondering
voor dit werk, dat hij fris, boeiend, interessant noemde
en dat hij vooral recht deed door iedere poging tot
zingeving uit de weg gaan. Maar zijn we uitgepraat,
wanneer we dit stellen tegenover „fotograferen met
het penseel" — tertium non datur? Er is een grote
speelse aantrekkelijkheid in het zinloze. Maar is kunst
louter spel? Schrijf nu a.u.b. niet in het volgend nummer, dat voor mij niets gaat boven de kunst waar de
boter en kaas van de tendentie dik op ligt!
Er is meer:
Op het stukje „Concertbalans" in een vorig nummer
schrijft een lezer een antwoord, waarvan de teneur is:
als ze gespeeld willen worden, laat ze dan iets schrijven,
dat we begrijpen en volgen kunnen.
Ja, ik weet wel, dat de Nachtwacht geweigerd werd en
Frans Hals en Ruysdael van de armen zijn begraven en
Wagner, meen ik, de eerste keer uitgefloten — onder
ons: ik kan er nog niet tegen — maar dat neemt niet
weg, dat er in het groot gezien deze tegenstelling bestaat:
In de 17de eeuw kochten boeren en schippers op de kermis „echte" schilderijen zonder dat iemand zich opwond over hun competentie als kunstbeoordelaars. Tot
in de 20ste eeuw is er muziek gemaakt, die Eduard van
Beinum, dr. Philips, de conducteur van lijn 25 en U en
ik onvoorwaardelijk konden genieten. Tot ver in de 19de
eeuw genoten engelenbak en loges ondanks alle cultuurtrappen, die daar tussen lagen van hetzelfde toneel en
las de juffrouw van de retirade met evenveel spanning
dezelfde romans als baron X, ds. Y en mevrouw Z,
Nu windt een kleine kring van kunstenaars en kunstzinnigen zich op over het smaakbederf van de massa,
die niet begrijpt, „dat de kunst iets anders wil, dat de
kunst iets is, waarin de waarheid en de gevoelens van
eigen tijd, op de wijze der kunst worden opengelegd,
- dat de echte kunstenaar, de oprechte mens, niet
anders zoekt, dan in zijn arbeid uitdrukking te geven
aan de eigen diepste gevoelens en begrippen van de
wereld, waarin hij leeft." Nu koopt de massa kitsch
maar de brede laag van ontwikkelden en beschaafde
lieden, die de kunst van Babyion, Egypte, Griekenland
en West-Europa heeft leren waarderen, loopt met gemengde gevoelens of het spoor bijster op moderne tentoonstellingen rond. Nu bestaat de muziek, waarin „de
waarheid.,. enz." (zie boven) bij de gratie van de
snobs. Nu verschijnt de muze van het toneel afwisselend
als' geschonden Lucretia en Bleke Bet, Nu verzekeren
mensen van scholing en beschaving, die thuis zijn in de
wereldliteratuur je, dat ze de jongere dichters, speciaal
die op het gymnasium al bundelen, niet helemaal begrijpen of vragen je een boek te leen, waarvan ze na
een ingespannen dagtaak van twaalf ur zo maar genieten kunnen, zonder problemen, hoger leven of symboliek te moeten waarderen. Dat zijn geen mensen, die
je niet het laatste nummer van Metro in hun handen
kunt stoppen.
Mijn conclusie? U wilt een conclusie? Ik heb geen conclusie, ik heb alleen maar een heleboel vragen. En nog
een klein zijvraagje: Wordt niet boos als ik uw antwoorden niet dadelijk allemaal afdoend vind.
A. R. V.

BRANDAR1SBRIEF
T—T et hangt mij de keel uit, onmetelijk ver en al veel te
lang de keel uit! Ik had gehoopt — maar, eerlijk
gezegd, nauwelijks verwacht — nooit meer een Brandarisbrief te behoeven schrijven. Het schrijven van deze
brieven is eens geboren uit het hart van het verzet, en
dit hart klopt nog, de goden zij dank. En dit hart —
niet het mijne zozeer — voelt zich beledigd, gewond.
Beledigd — maar niet vernederd, want de belagers, hoe
lastig en talrijk dan ook, zijn er van te gering allooi voor.
Gewond — maar allerminst gevaarlijk of ongeneselijk,
want de geneesmiddelen zijn, de geest van het verzet
zij dank, talrijk en afdoende, al zal de kuur misschien
enige tijd kosten.
Wat ik nu het allereerst vertellen ga, lijkt misschien
anecdotisch, maar het is, helaas, symptomatisch (en dat
niet enkel voor de toestand in ons land, in Frankrijk
kon ik onlangs hetzelfde constateren!) In de tijd van het
illegale verzet zou ik over dergelijke dingen waarschijnlijk, vrij zeker zelfs gezwegen hebben, uit verzet-politieke overwegingen: naar buiten toe (naar buiten, waar
overal de vijand loerde) was het toen noodzakelijk, eenheid en kracht voor te wenden, ook wanneer daar weieens tijdelijk het een en ander aan ontbrak. Nu is de
tijd gekomen, waarop wij de dingen, ook de minst aangename, bij hun werkelijke naam kunnen, ja moeten
noemen.
Zij duiken op, zij zoeken hun kansen, de oren die naar
hen willen luisteren — de verraders en de linke lammelingen die uit de fascistische ruiven vraten. De geest
van ontijdige verzoening, die vooral door sommige officiële kringen waart als een anachronistisch spook, is
daar mede de oorzaak van. Vanmiddag bijvoorbeeld ontmoette ik, binnen een klein uur tijds, op verschillende
plaatsen, drie lieden die ik van haver tot gort kende.
Met een van hen had ik jarenlang in zakelijk verband
gestaan: hij schreef over bouwkunde en culturele aangelegenheden in de Kroniek van Kunst en Kuituur, maar
zwaaide nadat blad dit door den bezetter verboden was
onmiddellijk naar diens zijde over, tot hij wegens bewezen plagiaat aan de dijk gezet werd. Hij bood mij een
hand en een sigaret aan, die ik aannam. Hetzelfde deed
zijn metgezel, die zich sinds jaar en dag beeldhouwer
noemt, maar zeer zelden zijn vingers met de edele klei
besmeurde — wél wist hij, tijdens de bezetting, waar de
vette ruiven te vinden waren. Maar alles gaat voorbij,
vele ruiven raakten leeg, en daarom zat hij ook daar
tegen mij te glimlachen, nadat hij mij jarenlang nauwelijks aangekeken had. Ik veinsde dus gemoedelijkheid —
ik schaam mij hier geen ogenblik voor — en liet hen
praten. Dat wil zeggen, ik luisterde inderdaad zeer aandachtig naar hen. De weinig scrupuleuze scribent liet
zich er op voorstaan, binnenkort langs officiële weg
naar Frankrijk te zullen gaan, om onderhandelingen te
openen over een officiële tentoonstelling — een „Europese" nog wel! — van abstracte kunst. Ik wist genoeg,
gaf twee afscheidshanden (de verhalen van den zoge-

naamden beeldhouwer interesseerden mij hoegenaamd
niet op dat ogenblik) en ging verder.
Tien minuten later ontmoette ik nummer drie, een
nauwe relatie van Polet, met wien hij in schilderijen
scharrelde tijdens de bezetting en over wien hij mij een
paar maal inlichtingen was komen vragen. Ik had hem
die toen, zo diplomatiek mogelijk, gegeven, maar tenslotte drong er iets door zijn olifantshuid en hij negeerde
mij, twee jaar lang. Nu gaf hij mij een hand, die ik aannam, vroeg mij een sigaret, die hij niet kreeg, en bood
mij een borrel aan, die ik aannam. Onhebbelijk genoeg
van mij? Neen, nog lang niet genoeg voor zijn bevattingsvermogen of zijn wil tot „verzoening", het koste
wat het dan ook zou kosten. Joviaal onderhield hij zich
even met mij, betaalde mijn borrel en zwaaide mij toen
een joviale afscheidsgroet toe.
Thuisgekomen vond ik een briefkaart van een vermaard
Rotterdams schilder, wiens lamlendige houding tijdens
de bezetting op zijn minst iederen Rotterdammer die
iets van kunst afweet, bekend is. Hij gaf zich op als
abonné van de Kroniek van Kunst en Kuituur en beëindigde zijn briefje niet de volgende merkwaardige
woorden: „Veel kunst, en zo weinig mogelijk kuituur
s.v.p,, want onder de leuze van het laatste wipt de
gekste politieke verwarring zo maar naar binnen." Ik
schoot zo maar in de lach over wat daar zo maar naar
buiten gewipt was uit het troebele brein van dezen collaborateur en vroeg me af, wanneer deze mij eindelijk
eens op de thee zou vragen ...
Mijn toekomstig gezelschap? Neen mijne heren, jullie
soortgenoten zitten — voor een helaas te klein deel —
op de Levantkade en andere dergelijke oorden, en ik
ben jullie verbitterde vijand, verbitterder misschien dan
een jaar geleden! Mijn naam vind je straks onder dit
artikel en mijn adres is niet moeilijk te vinden, als je
maar even een telefoongids opslaat. Jullie en je gelijken — ik ken er minstens tien, en van vrij nabij —
behoren je of volmaakt en langdurig koest te houden,
of op den duur te rekenen op een definitieve trap in je
achterste, die je plaatsen zal daar waar je hoort: in de
goot, dicht bij een rioolopening. Het is nog lang geen
tijd — en het zal, wat mij betreft, ook nooit zover komen
— dat jullie en wie zijn zoals jullie, weer een enigszins
belangrijke plaats kunt gaan innemen in de nieuwe
samenleving. Inderdaad, wat mij betreft hebben jullie
die voor altijd verspeeld. Men kan daarom misschien
van mening verschillen over veel, maar toch zeker niet
over het feit dat een dergelijke plaats verdiend moet
zijn, eerlijk verdiend door jaren van oprecht en hard
werken, die tallozen reeds aan het inslaan waren toen
zij sneuvelden tijdens de gigantische worsteling der
laatste jaren, die toch uiteindelijk méér om het lijf had
dan een meningsverschil tusen de heren Churchill en
Hitler, en in wier hoofd een zuiverder klank weerklonk
dan het geblaf der internationale concern-dictatoren.
Er .dient met jullie afgerekend te worden, niet omdat
jullie stuk voor stuk ook maar een knip voor jullie
neuzen waard zou zijn, maar omdat jullie allen tesamen
een hinderlijk sta-in-den-weg vormen!
Ik ga verder. Er zijn kultuurkamerleden geweest en er
zijn er geweest, die het lidmaatschap van deze fascistische instantie van de hand wezen. Wie kan de angst

of het opportunisme van de eersten goedpraten, maar wie
ook de onzin uithalen van de laatsten een troep helden
te maken? Onder de eersten waren er verschillenden, die
de fascistische wereldbeschouwing zeer bewust afwezen,
onder de laatsten velen, die eigenlijk maar toevallige
meelopers waren. Ik wil niet gaan nivelleren, maar wel
wil ik trachten alles zo objectief mogelijk voor te stellen
(nu wordt er gelachen, maar ten onrechte....). Wie
zou willen beletten dat thans alle kunstenaars — de bewuste profiteurs en fascisten uitgesloten natuurlijk —
van gemeenschappelijke bases uit gaan pogen samen te
werken in het belang van de kunst, die zij allen dienen
willen?
Wij zien echter nadrukkelijke pogingen om roet in het
eten te gooien van de enige centrale keuken (maar met
gevarieerde menu's) waarvan wij nog willen eten: de
Federatie van Kunstenaars. Voor de eerste maal is er
een regering die de woorden van Thorbecke wil doen
vergeten, voor de eerste maal kunnen de kunstenaars
met redelijke autoriteiten samenwerken, en nu sloven
een aantal blaaskaken, van gore gewetens voorzien,
zich uit om de dreigende eendracht te verstoren l Niets
is hun te laag en te dom voor hun doel: de tweedracht
die het water troebel genoeg zal maken voor hun visserij. Het publiek — weet het veel! — moet misleid worden, Rechtsherstel en andere misleidende acties worden

op touw gezet, anonieme briefjes in keukenmeidenstijl
worden geschreven — U noemt maar wat op wat U aan
stompzinnigs of lafs te binnen valt, en het is door hen
al gedaan of het zal zeker binnenkort gedaan worden.
Staat de regering bij dit alles stevig genoeg in haar
nieuwe schoenen? Wij hopen het — het pas genomen
Koninklijk Besluit inzake de Ereraden doet ons weer het
beste hopen, nadat wij het ergste gevreesd hadden naar
aanleiding van de weifelende houding, in deze aangenomen door het fameuze duizendkoppige monster zonder lichaam, dat Militair Gezag heet. Moge de regering
zo spoedig mogelijk de taak van dit monster overnemen,
en waarlijk militant blijken te zijn ... ledere onzekerheid, uiterlijk maar vooral ook innerlijk, kan op dit
ogenblik noodlottige resultaten afwerpen voor het prille
kunstleven, dat onze autoriteiten zozeer zeggen te beminnen . . .

Een Studentenbioscoop

luidde het verder, „bijna niet te geloven, maar tot ontering van de schone naam die zij dragen, helaas, een
waarheid."
Het laat zich aanzien, dat Kriterion niet alleen in de
Propria Cures maar zelfs in de Haagse Witte, als die
mogelijk weer herleefd is, een betere pers zal hebben
en we mogen er ons op verheugen, dat de wereld in
zoverre althans er niet op achteruit is gegaan.
Wanneer wij ook hier in de „Vrije Kunstenaar" de
opening van Kriterion vermelden, dan niet om deze
energieke jonge mensen het aanmoedigend klopje op
de schouder te geven, waaraan ze helemaal geen behoefte hebben, maar wel om:
Ie. er de aandacht van onze lezers op te vestigen, dat
Amsterdam hiermee een bioscoop-theater rijker wordt,
waarvan de leiding, afgezien van het practische doel,
ook de eerzucht heeft zich een naam te veroveren als
avantgarde-theater,
2e. de woorden te onderstrepen van Ludwig Berger,
met wiens film „Trois Valses" het theater op 6 November feestelijk werd ingewijd en die bij die gelegenheid naar aanleiding van de vraag naar de toekomst
van de Nederlandse film de hoop uitsprak, dat dit
nauwe contact van het jonge intellect zou helpen aan
wat tot nu toe bij ons de zwakste en niettemin dé
meest onmisbare schakel is in de filmproductie: de
goede filmschrijvers..
Wij zullen het werk van Kriterion met belangstelling
en spanning volgen.

Maar geen stuJenten-onJerons/e
(~*\p Donderdag 8 November is er in Amsterdam een
^"*^ nieuw bioscoop-theater in bedrijf gekomen, dat, als
alles goed gaat — en dat hopen wij van harte — een
bijzondere plaats zal innemen in het culturele leven
van onze stad. Het Kriterion-theater is voortgekomen
uit de activiteit van de stichting „Onderlinge Studentensteun", die zich ten doel stelde een aantal studenten, die in de oorlogsjaren meer tijd hadden besteed
aan het redden en verzorgen van Joodse kinderen dan
aan het verstevigen van hun eigen financiële positie,
in de gelegenheid te stellen niettemin hun studie te
voltooien. Dank zij krachtdadige medewerking uit de
bioscoopwereld kon een originele opzet daartoe worden
verwezenlijkt. In het oude gebouw van „Handwerkers
Vriendenkring" aan de Roetersstraat werden ondergebracht: een bioscoop-theater, een aantal aan verschillende studentenverenigingen verhuurde localiteiten en
een aantal studentenwoningen, waarvan de bewoners
hun levensonderhoud en studiekosten verdienen door
onder toezicht van een bedrijfsleider bij toerbeurt alle
in het bedrijf voorkomende werkzaamheden te verrichten.
Er is — niet door de oorlog alleen — wel iets verschoven in de studentenwereld sinds de tijd, dat men
in een studentenalmanak kon lezen, dat er zo waar
studenten bestonden, die „buiten hun studie enig antistudentikoos of geheel in de studentenwereld niet tehuis behorend betrekkinkje vervullen," „Het is," zo

Brandaris.
(In de zomer van 1943 nam L. P. J. Braat de pen
over van den terechtgestelden Willem Arondëus
en bleef briefschrijver tot eind Februari van dit
jaar, waarna tot begin Juni Lou Lichtveld de
Brandarisbrief verzorgde. Daarna iwerden de
Brandarisbrieven weer geschreven door Uw dw.,
L. P. J. Braat.

(Tot onze spijt bleef bovenstaand stuk door gebrek aan
plaatsruimte enige weken liggen.)

OORLOG
OM HET PAPIER
De Franse kranten hebben een staking voor de duur
van vier dagen afgekondigd, ten einde een toewijzing
van een grotere hoeveelheid papier, waaraan zij behoefte hebben, af te dwingen. In de meeste Europese
landen is het onderling trekken aan het papieren
touw tussen de officiële instanties voor de papiervoorziening en de pers-organen sedert het einde van
de oorlog met Duitsland nog steeds gaande, waarbij
de courantenwereld meestal slechts het kortste stuk
van het touw in handen krijgt, met het resultaat, dat
wij allemaal kennen: gebrekkige voorlichting van het
publiek, dat juist in een zo ontstellend dramatische
tijd als deze voorlichting extra nodig heeft.
Het ligt voor de hand, dat er overal door de in
aanmerking komende instanties economische redenen
en statistisch weinig aanvechtbaar feitenmateriaal
worden aangevoerd, om de onvoldoende verstrekking
van papier te rechtvaardigen. Trouwens, iedereen
weet ook, in welke mate de Duitsers de bossen van
Europa gedecimeerd, de papierfabrieken ontmanteld
en van machinerieën beroofd hebben,, terwijl hbut
voor chemische doeleinden, kunstzijdefabricage etc.
inplaats van voor papierproductie werd gebezigd; wij
kennen ook de stand van zaken bij de kolenvoorziening, het transport en zo veel meer.
Desalniettemin zijn we van mening, dat regeringen,
die hun taak op zulke critieke ogenblikken goed
begrijpen en juiste democratische levensomstandigheden wensen te scheppen, ook noodvoorzieningen
behoren te treffen voor geestesvoedsel, zo goed als
voor de lichaamscalorieën. In tal van landen, waar
zovele conflicten, als verborgen tijdbommen, die nog
niet ontploft zijn, een bedreiging blijven vormen van
de door zekere zijde nagestreefde stabiliteit der
samenleving, en de regeringen het „government by
discussion" liefst schuwen, kan zelfs gerept worden
van weloverdachte rantsoenering van drukperspapier
als deel, of zelfs als leidraad van het algemeen beleid,
dus niet slechts van bureaucratische slordigheid.
Weliswaar doet het begrip: ambtenarij steeds denken
aan papier en paperassen, doch wanneer de volksroep: Verkiezingen! weerklinkt, doet zich plotseling
in sommige kringen een soort van papier-psychose
gevoelen. Zulks schijnt ook het geval te zijn in
Frankrijk, waar generaal De Gaulle een breed opgezette campagne is begonnen, om zijn denkbeelden
omtrent de constitutie door te doen dringen, en de
pers niet accoord gaat met de officiële opvattingen,
waarbij de remmende invloed veeleer misschien van
De Gaulle's medewerkers dan van hem zelf uitgaat.
Wat nu Nederland betreft, daar kan gelukkig geconstateerd worden, dat weliswaar een paar maanden
geleden de papiervoorziening van de dagbladen inderdaad een lastig probleem vormde, in verband met
de verwoesting van de fabrieken te Renkum en de
machineroof te Wormer en Velsen, om enkele van
de belangrijkste productiecentra te noemen, maar dat
er desondanks en ook ondanks een zekere afzijdigheid
van sommige instanties tegenover de trappelende
neigingen tot publiciteit bij de Nederlandse pers, die
er oorspronkelijk schijnt te hebben bestaan, intussen
van een verruiming mag worden gesproken, die gelijke
tred houdt met de voortschrijdende practische democratisering in den lande.
Toch is de toestand nog steeds niet stabiel te noemen,
en de papiervoorziening beantwoordt over de gehele
linie nog niet aan de werkelijke behoeften van de
pers, al blijft het een gunstige omstandigheid, dat

Canada, nu waarschijnlijk de grootste producent van
krantenpapier, ook in dit opzicht gaten kan stoppen.
Aangezien ook de Nederlandse uitgevers met de
handen in het haar zitten, en het publiceren van
waardevolle geschriften sterk vertraagd wordt, is het
niet onbillijk te verwachten, dat er met Canada en
Zweden over de spoedeisende leveranties van het
tijdelijk ontbrekende materiaal eerstdaags wordt onderhandeld.
Reeds doet zich het voor iedere overgangsperiode
typerende, doch bedenkelijke verschijnsel voor, dat
de enorme leeshonger van het hele volk, die na het
optrekken van de dikke, geestelijk al-verstikkende
mist van het Duitse fascisme op elementaire wijze is
doorgebroken, voor een aanzienlijk percentage wordt
„bevredigd" door sensationele lectuur en publicaties
zonder pit of merg, en merkwaardig genoeg, is er
hiervoor blijkbaar geen tekort aan papier!
Zwarte handel? Nee, want al is ook op dit terrein
de speculatieve en financiële zijde een motief van
bedrijvigheid, toch is het aan het publiek aangeboden
„geestelijke" product vaak minder goed dan de door
de zwarte handel in omloop gebrachte materiële
zaken. Het ligt niet op onze weg, om literaire kritiek
te oefenen, wij hebben het hier uitsluitend over de
begeleidingfverschijnselen van een minder beleidvolle
of weinig royale toewijzing van papier aan erkend
waardevolle en erkend vruchtdragende publiciteitsondernemingen, - - begeleidingsverschijnselen, waaronder het gevaar van een insluipen van louche speculanten volstrekt niet het denkbeeldigste is.
Dr. James Rubinfeld

Ingezonden
Afschrift.
Aan het Bestuur van de Beroepsverenigingen van
Beeldende Kunstenaars, aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van
Kunstenaars, Keizersgracht 524, Amsterdam-C.
Mijne Heren,
De Tentoonstellingscommissie Kunst in Vrijheid, heden,
de 12 Nov. 1945, bijeen, verzoekt U naar aanleiding van
de anonieme brochure „Slapjanus", gericht tegen de
tentoonstelling „Kunst in Vrijheid", al die stappen te
doen, die leiden tot een onmiddellijk gerechtelijke vervolging van de schrijvers en verspreiders van dit smaadschrift.
De commissie verzoekt U te voorkomen dat enigerlei
andere actie of publicatie worde ondernomen, zodat b.v.
geen der gesmade personen of groepen individuele actie
zal voeren. De commissie meent er nadruk op te moeten
leggen, dat als één man wordt opgetreden in deze en
dat deze aangelegenheid in handen van een advocaat
wordt gelegd.
Afschrift hiervan gaat aan alle in de brochure genoemde
en gesmade personen.
Hoogachtend,
namens de commissie
„Kunst in Vrijheid",
Willy Boers, secretaris.

DE EERSTE STOOT
De „Vrije Katheder"-tentoonstelling in
het Stedelijk Museum te Amsterdam.
peitelijk is de eerste stoot tot het nieuwe openbare
kunstleven in Nederland deze op initatief van de
„Vrije Katheder" gehouden tentoonstelling van werken
door H. Chabot, Charles Eyck, Charley Toorop, John
Raedeker en Charles Roelofsz — en hiermede is niets
ten kwade gezegd jegens hen die vroeger in dit jaar exposeerden of exposities organiseerden.
Wie moppert, dat het hier „alweer arrivé's betreft",
kunnen wij antwoorden: „dit zijn vijf levende kunstenaars, levend niet enkel met hun lichaam, dat komt
meer voor en gaat ons per saldo weinig aan, maar
levend met heel hun kunstenaarschap en hun intelligentie, en dat zien wij waarlijk niet al te vaak l" Er zijn,
vóór de rij van onze belangrijkste kunstenaars afgewerkt
zal zijn, nog twee of drie van zulke tentoonstellingen
te maken — en wij hopen van harte, dat de „Vrije
Katheder" dit begrijpen en doen zal!
Voor de weinigen die, als wij, gedurende de laatste
jaren bij Chabot thuis diens laatste werk gezien hadden, was het als een soort persoonlijke triomf, dat met
deze vrij volledige expositie nu zonneklaar bewezen
werd, dat wij niet te veel zeiden, toen wij beweerden,
dat daar langs die stille dijk bij Rotterdam een oeuvre
geschapen werd, dat tot het allerbelangrijkste behoort
wat de moderne Nederlandse kunst voortbracht. Zonneklaar bewezen . . . Het klinkt weinig minder positief dan
het bedoeld werd! Er kan over geredetwist worden of
dit werk U of mij „ligt" ja of neen — maar na enkele
tientallen doeken van Chabot uit de laatste jaren gezien
te hebben, zal niemand die enigermate begrip van kunst
heeft beweren durven, dat dit „niets" of zelfs maar
„weinig" is, en voor de meesten zal Chabot's meesterschap geen veronderstelling maar een feit geworden
zijn.
Bij geen hedendaagsen kunstenaar zagen wij nog zozeer
in al zijn werk het gebeurde der laatste jaren weerspiegeld. Niet als literair of decoratief uitgangspunt
beschouwd, maar doorgedrongen tot in iedere penseelstreek. De Oorlog, de Bezetting, de Honger, al de gruwelen der apocalyptische laatste jaren zijn bij Chabot
aanwezig en hij heeft geen Jodenster of ruïnes nodig,
om aan zijn argumenten — want ieder kunstwerk is een
argument, of behoort het althans te zijn — kracht bij te
zetten. Hij heeft de hoge en diepe deernis van de zeer
grote kunstenaars, die schaars zijn in dit leven.
Detailbesprekingen willen wij hier niet geven. Vrijwel
alle doeken vonden wij even sterk — enkelen buitengewoon mooi, zoals de zogende moeder, de moeder die
het kind (met het omsluierde gelaat) kleedt, het zelfportret, het Joodse kind met de hem beschermende
boerenfamilie, de twee bijna Florentijnse koppen (man
en vrouw). Dat Chabot, de zozeer bescheidene — enkel
aan zijn werk, nimmer aan „publiciteit" denkende —
zich tenslotte overreden liet een zo grote collectie ter

expositie af te staan, wij moeten er én hem, én de „Vrije
Katheder" wel zeer dankbaar voor zijn! Tevens mogen
wij hier wel melden, dat Chabot een der belangrijkste
inzendingen leverde voor de in Januari te houden, zeer
beperkte, tentoonstelling van Nederlandse kunst voor
de „Help Holland Council", zodat men ook daar met
dit belangrijke werk kennis zal kunnen maken.
Over de andere exposanten willen, moeten wij korter
zijn. Hun werk gaf ons, ditmaal, geen aanleiding tot de
algemene beschouwingen, waarheen wij — wars van
„tentoonstellingsbesprekingen" in de journalistieke
betekenis van het woord — zo veel mogelijk streven
(het ons reeds bekende werk van Raedeker), ofwel het
bleek zich in een stadium van ontwikkeling, van kentering te bevinden, waarover wij het raadzaam achten
zo min mogelijk te schrijven, in gespannen verwachting
uitziende naar wat de naaste toekomst ons van den
kunstenaar zal laten zien (Charles Eyck). De enkele
opmerkingen, die wij wel willen maken betreffen den
clown voor de ruïnes van Rotterdam: misschien wel het
schoonste, menselijkste doek wat wij ooit van deze begaafde schilderes zagen. Verder willen wij nog vermelden wat een blijde verrassing voor velen, ook voor ons,
het samenzien van betrekkelijk zoveel werken van Charles Roelofsz betekende. Hier bleek toch een wel zeer
merkwaardig, persoonlijk en talentvol kunstenaar aan
het woord. Moge hij in de nabije toekomst volop de gelegenheid krijgen én aangrijpen, zich te verwezenlijken
op de twee gebieden welke hem ons inziens het meeste
liggen: dat der illustratie en dat van de muurschilderkunst!
Vijf, in stijl tamelijk uiteenlopende kunstenaars, die
naar de geest misschien dichter bijeen horen dan vele
bezoekers van deze tentoonstelling konden vermoeden.
De „Vrije Katheder" begreep dit echter en dit is, dunkt
ons, een van de redenen waarom deze tentoonstelling
zo volledig geslaagd mag heten.
L. P. J. B.

Uit het buitenland
De Tsjechische componist Bohuslav Martinü, sinds de
inval der Duitsers in zijn land te New York gevestigd,
keert thans naar zijn vaderland terug, waar hij Viterlav
Novak zal opvolgen als leraar in compositie aan de
meesterklasse van het Staatsconservatorium voor
muziek te Praag. Novak is gepensioneerd. Martinü is
thans 45 jaar.
*
De Tsjechische componist Rudolf Karel, een der laatste
leerlingen van Anton Dvorak, is in 1944 als slachtoffer
van de Duitse terreur in een der concentratiekampen
omgekomen. Hij werd 64 jaar oud.
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-

POSTGIRO 329110

Abonnementsprijs; ƒ 4.80 per jaar; ƒ 2.75 per half jaar; voor de leden van een bij de Ned, Federatie van
Beroepsverenigingen van Kunstenaars aangesloten ver. resp. ƒ 3.60 en ƒ 2.25. Bij inning worden deze prijzen
verhoogd met ƒ 0.25 voor administratie- en incassokosten. Losse nummers ƒ 0,25 per exemplaar.

